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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-i rendkívüli zárt 

üléséről. 

 

Napirend: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

Z-199/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól  

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező ajánlattételi 

felhívást jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kár-Mentor Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 

       K.m.f. 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. augusztus 2. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 



Z-199/2013. (VIII.01.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

I. Fejezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eljárást megindító felhívás 

 

 

 

Abony Város Önkormányzata részére 

 

a 

 

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes 

körű ellátása” tárgyában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszáma: 

 

Abony Város Önkormányzata 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Központi telefonszám: 06/53/562-095, telefaxszám: 06/53/360-010  

E-mail: abony@abony.hu 

 

               

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:  

 

KÁR-MENTOR Bt. 

5000 Szolnok, Arany János u 20. 

Telefonszám: 06/56/426-226, telefaxszám: 06/56/513-395 

E-mail cím: karmentor@brokerroyal.hu 

 

3.) Az eljárás jogcíme:  

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) a) pontja 

szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha az árubeszerzés vagy 

szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot. 

A Kbt.122. § (8) bekezdés alapján az ajánlatkérő a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben is köteles 

biztosítani a versenyt és legalább három – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az 

ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőt ajánlattételre felhívni. Az 

ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 

és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében 

foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó. 

 

4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátása:  

 

Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére oly módon, hogy azt az ajánlatkérő 

nevében eljáró szervezet teljes terjedelemben elektronikus formában (e-mail) megküldi az ajánlattételre 

felhívni tervezett gazdasági szereplők részére.  

 

 

5.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra);  

 

 Fő tárgy: 79421000-1  

79421100-2  

79421200-3  

 

 

 

 

A tervezett technológia megnevezése: ún. ötlépcsős Bardenpho eljárás (anaerob-anoxikusoxikus- 

anoxikus-oxikus terek), amely eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, 

utónitrifikációval, utódenitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással. 

A biológiai tisztítás kiegészítésre kerül szimultán kémiai foszfor eltávolítással. Az aerob rendszerekben 

eltávolítható a nyers szennyvíz szerves anyag tartalma, anoxikus rendszer közbeiktatásával pedig a 

szennyvíz nitrogén tartalma is csökkenthető. 
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Az alkalmazott biológiai rendszer 5 lépcsőből áll. Anaerob, anoxikus, oxikus, anoxikus, majd oxikus 

egymást követő lépcsőkből. A levegőztető reaktort követő második anoxikus medencében a maradék 

nitrát eltávolítása zajlik. Az utolsó levegőztetett reaktortérben a maradék ammónium nitrifikációja, illetve 

a nitrogén gáz buborékok kiűzése (Stripping) történik. Ezáltal az utóülepítőbe kerülő nitrát mennyisége 

csekély, így elkerülhető a spontán denitrifikáció következtében fellépő iszapfelúszás is. A tervezett 

technológia egész évben teljesíteni tudja az előírt elfolyó víz minőséget. 

A technológiai fölösiszap gravitációs elősűrítést követően víztelenítésre kerül. A víztelenített iszap 

azonnal vagy 6 hónapos betárolást, iszapstabilizálást követően elszállítása kerül. 

 

Tervezési kapacitások: 

- Hidraulikai kapacitása: 2.750 m3/d + 25 m3/d TFH 

- Biológiai kapacitása: 20.942 LEÉ 

 

A biológiai terek jelenlegi felosztása és térfogata: 

• Anaerob:            190 m3 

• Anoxikus I/1.:    287 m3 

•  Anoxikus I/2.:   450 m3 

•  Oxikus I.:         230 m3 

•  Oxikus II.:         885 m3 

•  Oxikus III:          95 m3 

•  Oxikus IV:        300 m3 

 

Az anaerob és anoxikus terek kevertek, az oxikus terek levegőellátását 2+1 db MRB 6120 

fúvó biztosítja (2 db frekvenciaváltóval, Qlev.=1200 m3/h, 600 mbar). A szükséges levegőmennyiséget 

az utolsó oxikus reaktorban elhelyezett oldott O2 szintmérő szabályozza. 

 

A tervezett fejlesztésben a 4 kör alaprajzú biológiai műtárgyban csak gépészeti átalakítások 

(keverő cserék, új keverő beépítések, levegőztető elemek kiszerelése) történnek. 

A meglévő biológiai reaktorok tervezett szakaszai a következők: 

• Anaerob 190 m3:                     változatlan 

• Anoxikus I/1. 450 m3:             anox2. térből (reaktor I) kialakított 

• Anoxikus I/2. 287 m3:             anox1. térből (reaktor III) kialakított 

• A tisztítási sorba beékelődő új oxikus műtárgy 

• Oxikus I/2. 440 m3:                változatlan (reaktor IV.) 

• Fakultatív ox/anox 440 m3:     gépészeti átalakítás (reaktor IV.) 

• Anoxikus II. 330 m3:               reaktor II. műtárgyból kialakított 

• Oxikus II. 300 m3:                 változatlan (reaktor II.) 

Az iszap recirkuláció nem változik, a belső (nitrát) recirkuláció új szivattyúk (2+1 db) 

beépítésével a fakultatív ox/anox térben kerül kiépítésre 

 

Tervezett létesítmények 

 

• 1 db.  Oxikus I/2 levegőztető medence (biológiai tisztító műtárgy): új vasbeton műtárgy 26 m x 11 

m x 5,2 m külméretű vasbeton medence 2 x 600 m3-es térfogattal. A biológiai műtárgyblokk hasznos 

vízmélysége 4,5 m. 

• Depóniacsarnok (Iszaptároló szín) bruttó alapterülete: ~504,90 m2 

• Új pálcás iszapsűrítő építése: A műtárgy bruttó alapterületének átmérője 8,8 m, az alaplemez 

bruttó átmérője 9,9 m. A műtárgy 3,35 - 4,4 m mélységű, a hasznos vízmélység ~2,45 m. 

• Új iszapvíztelenítő és fúvógépház építése: bruttó alapterülete ~83,17 m² 

•  Vas-só tartály: Vas-só tárolásra 2 db 1 m3-es műanyag (PE) tartályok kerül telepítésre (egy 

meglévő, egy új).A vas-só adagolásra 2 db adagoló szivattyú kerül beépítésre (egy meglévő, egy új). 

• Ivóvíz vezeték: ~ 870 fm D 90 mm-es KPE (PN 10 bar) nyomócső 

• Vízóraakna : akna belmérete: 1,50x2,80 m, mag.: 1,20 m. 

 



Kapcsolódó építmények 

• Telepi vezetékek: Szennyvíz, iszap, csurgalékvíz, polielektrolit vezetékek, levegő vezetékek, vas-

só vezetékek (nem föld alatti vezeték) 

• Belső út- és térburkolatok : aszfalt térburkolat: 900m2, betonjárda:120m2 

• Kerítés: drótfonatos 186,50m hosszon, 94db előregyártott vasbeton oszlop 

• Fásítás, füvesítés:  magyar v. pannon kőris (Fraxinus angustifolia) 24 db, egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna) 33 db, veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 28 db 

 

            Tervezett gépek, berendezések 

• Gépi rács, gépi csiga 

• Homokvíztelenítő berendezés 

• Vas-só adagolószivattyú 

• Keverő - anaerob medence 

• Keverő - anoxikus I/1 medence 

• Keverő - anoxikus I/2 medence 

• Keverő - fakultatív oxikus / anoxikus medence 

• Keverő - anoxikus II medence 

• Belső re-cirkulációs szivattyúk – oxikus I/2 medence 

• Légfúvók + frekvenciaváltók 

• Iszapsűrítő kotró 

• Iszapvíztelenítő berendezés, részei: 

- Hígiszap tápszivattyú, 

- Mágneses indukciós átfolyás mérők, 

- Injekciós és keverő berendezés, 

- ROTAMAT csigaprés, 

- Légsűrítő kompresszor, 

- Pelyhesítő segédanyag előkészítő berendezés, 

- Pelyhesítő segédanyag koncentrátum szivattyú, 

- Pelyhesítő szer adagolószivattyú, 

- Elektromos kapcsoló- és vezérlő berendezés, 

       - Szállítócsiga a szűrőlepény elszállításához. 

• vas-só tartály, 

• levegőztető elemek 

 

Továbbá a próbaüzem lefolytatása a próbaüzemi terv és a hatósági előírások szerint. (A próbaüzem 

minimális időtartama 6 hónap.) A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek.  

A részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentációban került meghatározásra. 

 

 

A projektmenedzsment szervezet 

 

Projektmenedzsment szervezet vezetője 

A projekt menedzsment szervezet vezetője viseli az általános felelősséget a projektmenedzsment 

szervezetért, a felállításért, működésért és az eredmények eléréséért. Egy személyben felelős a 

projektjavaslat előkészítéséért és a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. 

 

Projektkoordinátor 

A projektmenedzsment szervezeten (PME) belül a PME vezető munkájának segítése, a munkamegosztás 

és munkavégzés megszervezése, a feladatok végrehajtása és ellenőrzése területén. Kapcsolattartás a 

projekt résztvevőivel, az Irányító és Közreműködő szervezetekkel, hatóságokkal. A projekt ellenőrzési 

folyamatainak ás tevékenységeinek megszervezésében, működtetésében való közreműködés. 

Intézkedések előkészítése a szükséges beavatkozásokra. A projekt döntési mechanizmusainak 

működtetése, illetve működtetésének támogatása. A projekt külső képviselete a partnerekkel, az Irányító 

Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken a projekt vezetője 



által meghatározott körben. A projektmenedzsment (projektmonitoring, előrehaladási jelentések, 

projektrendezvények, szakmai és pénzügyi beszámolók, projekt zárójelentés, stb.) feladatok szakmai 

irányítása. És minden egyéb olyan feladat, amelyet a Támogató és a Közreműködő Szervezet a 

Kedvezményezett számára e körben előír. A projekt dokumentációs rendjének kialakítása, működtetése, 

teljeskörű dokumentálás, azonosítás és nyomon követhetőség biztosítása. 

Munkaidő szükséglet (munkanap): munkaidő: min.1 munkanap / hét 

 

Műszaki terület felelőse 

A projekt műszaki tartalmának megvalósítása, intézményrendszerekkel való kapcsolattartás, 

dokumentálás, műszaki jelentések elkészítése. A projekt előkészítés és a pályázati dokumentáció 

műszaki-tervezési munkarészek szakmai menedzselése. A közbeszerzések műszaki vonatkozású 

munkarészeinek szakmai menedzselése. Egyéb, a projekttel összefüggő műszaki-szakmai vonatkozású 

folyamatok támogatása. 

Munkaidő szükséglet (munkanap): munkaidő: min.1 munkanap / hét 

 

Pénzügyi terület felelőse 

A projektmenedzsment szervezeten belül a pénzügyi és számviteli munka megszervezése, a feladatok 

végrehajtása és ellenőrzése. Kapcsolattartás a projekt résztvevőivel, az Irányító és Közreműködő 

szervezetekkel, hatóságokkal. A projekt ellenőrzési folyamatainak ás tevékenységeinek megszervezése, 

működtetése. Intézkedések a szükséges beavatkozásokra. A projekt pénzügyi képviselete a partnerekkel, 

az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken a projekt 

vezetője által meghatározott körben. A projektmenedzsment (projektmonitoring, előrehaladási jelentések, 

projektrendezvények, pénzügyi beszámolók, projekt zárójelentés, stb.) pénzügyi feladatainak szakmai 

irányítása és minden egyéb olyan feladat, amelyet a Támogató és a Közreműködő Szervezet a 

Kedvezményezett számára e körben előír. 

A projekt pénzügyi folyamatainak adminisztrációja, a támogatás lehívásához és elszámolásához 

szükséges pénzügyi és számviteli dokumentációk elkészítése. Kapcsolattartás és együttműködés az 

Önkormányzat pénzügyi és gazdasági vezetőjével és a Közreműködő Szervezettel. A pénzügyi 

beszámolók elkészítése, az időközi és zárójelentéshez kapcsolódó pénzügyi rész összeállítása. 

A szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátása és a beruházás elszámolásához hiteles könyvvizsgálói 

jelentések készítése. 

Munkaidő szükséglet (munkanap): munkaidő: min.1 munkanap / hét 

 

Jogi terület felelőse 

A projekt megvalósítási helyszínének jogi infrastruktúrájában rejlő problémák megoldása, jogi környezet 

feltárása. A projekt megvalósítás jogi kockázatának felmérése, kezelése. A Kedvezményezettek segítése a 

jogi szakvéleménnyel. A projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása. A projekt 

lebonyolítását szolgáló szerződések felülvizsgálata. A projekttel összefüggő vitarendezés során a 

Kedvezményezettek segítése jogi szakvéleménnyel. Hatóságokkal, Közreműködőkkel való 

együttműködés. 

Ezen felül a következő feladatai vannak még: jogi szakvélemények nyújtása a projekt teljes szakaszában, 

ajánlatok, szerződés tervezetetek jogi szempontból történő véleményezése. 

Munkaidő szükséglet (munkanap): Alkalmanként, felmerülő problémák esetén, folyamatos rendelkezésre 

állással 

 

Belső ellenőr 

A projekt és a szerződésekben foglalt feltételeknek a teljesülését, törvényességet és a cég belső 

szabályzatainak való megfelelést ellenőrzi ütemtervnek megfelelően. 

Munkaidő szükséglet (munkanap): Alkalmanként, felmerülő problémák esetén, folyamatos rendelkezésre 

állással 

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

- Hivatalos jogi és közbeszerzési szakértő 

- PR szervezet 



- RMT, CBA készítő szervezet 

- Mérnök 

- Könyvvizsgáló 

- Kivitelező 

 

Becsült érték áfa nélkül: 10.000.000.- Ft 

 

A részletes elvégzendő feladatokat a dokumentáció „Útmutató” része tartalmazza. 

 

 

 

 

 

6.) A szerződés meghatározása: 

 

Megbízási szerződés keretében az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című 

pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” 
 

A megkötött Támogatási Szerződésben, valamint a megítélt támogatás felhasználásához kapcsolódó 

jogszabályokban és előírásokban meghatározott szakmai és minőségi követelményeknek megfelelően az 

ajánlattételi dokumentációban részletezett szerint. 

 

 

7.) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

 

Teljesítési határidők: 

 

A szerződéskötés várható időpontja: 2013. szeptember 12. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2015. május 30. 

 

8.) A teljesítés helye: 

2740 Abony Város külterülete, HRSZ: 089/2 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

A szerződés finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásából történik.  

 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 92,977157 %-a 

 

Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés magyar forintban (HUF), pályázat pénzügyi elszámolása a 

szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. Ajánlatkérő átalányáras szerződést kíván kötni.  

 

Előleg fizetésére a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. Kormányrendelet 57. §. alapján 

Megrendelő előleget biztosít a Megbízott által választható előleg-visszafizetési biztosíték ellenében, mely 

az NFÜ javára szól. 

A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére van lehetőség.  

A 4/2011. Kormányrendelet 57. § (1e) bekezdés alapján az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget 

(előleg bekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a 

kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül 

jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 

kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.  A 4/2011. Kormányrendelet 57. § (1f) bekezdés 

alapján a kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 

napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. Az előleg kifizetésére 

hiánymentes előleg bekérő dokumentumok beérkezést követő 15 napot követően van lehetőség. 



 

Az előleg (adott esetben) az első hat részszámla összegéből egyenlő megosztásban kerül ellentételezésre. 

Az előleg számla benyújtásának feltétele az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. 

 

Az igazolt teljesítést követően negyedévente időarányos összegben benyújtott számla átutalással kerül 

kiegyenlítésre. A végszámla összege azonban nem lehet kevesebb, mint a teljes megbízási díj 20 %-a. A 

kifizetés oly módon történik, hogy a számla 7,022843 %-át, valamint az ÁFA összegét közvetlenül az 

ajánlatkérő teljesíti, míg a számla 92,977157%-a szállítói kifizetéssel kerül teljesítésre.  

 

Az ellenszolgáltatás a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő 

általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül teljesítésre figyelemmel a Kbt. 

130.§(1),(4),(5),(6) bekezdéseiben, a Támogatási Szerződésben, valamint a projekt végrehajtására a 2007-

2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) 

Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. 

 

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel és a zárójelentés az Iránytó 

Hatóság általi elfogadása. 

 

A számlák kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése. Jelen szerződés teljesítéseinek 

számlázása (részszámla és végszámla) a hatályos Általános Forgalmi Adóról szóló törvénynek – 2007. 

évi CXXVII. tv., továbbiakban: ÁFA tv. - megfelelően történik. 

 

Egyéb irányadó jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan): 

a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet; 

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §; 

c) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja. 

d) a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet 

 

10.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

 

Nem 

 

11.) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

12.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

1.)  Késedelmi kötbér: 50.000,- Ft/nap, maximum 30 napig. 

2.)  Hibás teljesítés miatti kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a. 

3.) Meghiúsulási kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a. A meghiúsulási kötbér a 

Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. 

A késedelmi kötbérre, hibás teljesítési kötbérre, valamint a meghiúsulási kötbérre az 1959. évi IV. 

törvény a Polgári törvénykönyvről (így különösen a Ptk. 246.§., 305. §.,) kerül alkalmazásra.  

 

4.) Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg 

biztosítékaként a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján a folyósítandó szállítói 

előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 

biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő az alábbiak szerint: a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő 

fél választása szerint teljesíthetőek a (4) bekezdés szerinti határidőkig az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  



Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés esetén az Ajánlatkérő 11993609-

06147486-10000104 számú fizetési számlára.  

 A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető 

tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy 

garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.  

 

A 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 50. § (5) bekezdése szerint az Ávr. 77. §. (1a) bekezdése értelmében: 

„A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói 

finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás 

kötelezettsége alól.” 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 

 

 

13.) Jogi helyzet (kizáró okok) – megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének 

hatálya alatt áll.  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.  

A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (2) 

bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint kell igazolnia.  

 

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe olyan 

alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, valamint az általa az 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §-ban meghatározott kizáró 

okok hatálya alá.  

 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 

minősül-e, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 

az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, 

amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az 

ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.  

 

 

14.) Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak:  

 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell: 

 

P/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi meglévő fizetési 

számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapra 

vonatkozó nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 

- fizetési számlaszáma(i), 



- mióta vezeti a fizetési számláit 

- volt-e 15 napon túli sorban állás (2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. pontja alapján) a fizetési számláin 

az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 12 hónapban. 

Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozatot becsatolni arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi 

intézménynél vezet fizetési számlát az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 

hónap tekintetében.  

 

„2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. pontja: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára 

érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba 

helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett 

fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről 

állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval” 

 

P/2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) 

pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 

mérleg, vagy eredmény kimutatás benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga 

előírja közzétételét) egyszerű másolatban; amennyiben az ajánlatkérő által kért mérleg, vagy eredmény 

kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a mérleg, vagy eredmény kimutatás 

adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható mérleg, vagy 

eredmény kimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges; 

 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/2.) pont szerinti 

irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 

benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja az előző két lezárt üzleti évi adóbevallását egyszerű 

másolatban (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló 

közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény a két 

lezárt üzleti évben pozitív, vagy negatív volt. 

 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 

jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése a) b) c) pontjai teljesülése esetén az ajánlattevő az alkalmasság igazolása 

során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására is a támaszkodhat az alábbiak szerint: 

a)  ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, 

vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 

során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 

teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 



c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól 

eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 

erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában 

(részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet 

vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

P/3.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján az előző legfeljebb három üzleti évre vonatkozóan, teljes - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/2.) vagy P/3.) 

pontszerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja az előző két 

évi adóbevallását egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország 

joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a 

mérleg szerinti eredmény az előző két lezárt üzleti évben pozitív, vagy negatív volt. 

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges. 

 

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok): 

 

P/1.) ha bármely pénzintézettől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapban meglévő számláján/in 15 napon túli sorban állás 

nem fordult elő. 

 

P/2.) ha saját vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az utolsó kettő lezárt üzleti év legalább 

egyikében nem volt negatív. 

 

P/3.) ha jelen eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három üzleti év átlagában rendelkezik 

legalább nettó 7.000.000.- HUF-ot elérő általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel. 

 

 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése alapján a P/1.), P/2.)  pont esetén a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§. (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. 

Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával 

kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 14. § (1) bekezdése szerinti 

igazolás benyújtását 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell: 

M/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) 

pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított hat éven belül végzett 

legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, mely munkálatok teljesítésére vonatkozóan a 310/2011. 



(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az alábbi 

tartalommal: 

- a teljesítés ideje 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése 

- a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, a 

szolgáltatás rövid ismertetése 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

M/2.)  A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés d) 

pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőség-ellenőrzésért 

felelősöket - képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember gyakorlatát igazoló aláírt szakmai 

önéletrajzát (egyszerű másolatban), a végzettséget, képzettséget igazoló okiratát (egyszerű másolatban). 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 

alkalmasság igazolására bemutató szervezet kifejezett nyilatkozatát, hogy milyen jogviszonyban (pl. 

munkajogviszony, megbízási jogviszony) állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, vagy, hogy a 

szakembereket erőforrás nyújtó szervezet biztosítja. 

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok): 

M/1.)/1 rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző  hat éven belül teljesített 

(befejezett), legalább 2 db olyan, EU támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó, 

projektmenedzseri vagy projekt tanácsadói, referencia-munkával, amelyben a projektmenedzsment vagy 

tanácsadói feladatok részeként a kivitelezési folyamatok koordinálása és technikai segítségnyújtás és 

minőségbiztosítás, vagy teljes körű projektfelügyelet volt a feladat, és ahol a menedzselt projekt értéke 

legalább nettó 250.000.000.- Ft volt. 

M/1.)/2 rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három éven belül teljesített 

(befejezett), legalább 2 db olyan környezetvédelmi projekt megvalósításához kapcsolódó 

projektmenedzseri vagy projekt tanácsadói referencia-munkával, amely projekt EU alapokból került 

finanszírozásra, és ebből legalább 1 db víziközmű létesítésére, rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz, 

vízellátás, víztisztítás vagy szennyvíztisztításhoz, szennyvízelvezetéshez kapcsolódik. 

Az M/1.)/1., M/1.)/2., pont szerinti szakmai alkalmasságot 1 referencia munkával is igazolhatja, 

amennyiben az mindenben megfelel a felhívásban foglaltaknak. 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdése alapján a M/1.)/1, M/1.)/2. pontok 

esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §. (3) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett 

elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 

alkalmassági követelményeknek. 

Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával 

kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 15. §. (3) bekezdése 

szerinti igazolás benyújtását. 

M/2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok) rendelkezik az alábbi képzettségű, végzettségű, tapasztalatú szakemberekkel: 

M/2.)/1. 1 fő Projektmenedzser, projektkoordinátor, aki 

- Műszaki vagy gazdasági területen szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettségű 

- Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik európai uniós társfinanszírozású projektekhez 

kapcsolódó projektvezetésében 

M/2.)/2. 1 fő Műszaki szakértő, építési munkatárssal, aki 

- okleveles mérnöki végzettségű 

- Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik mélyépítési beruházás lebonyolítása, vagy 

műszaki ellenőrzése terén  

- Legalább egyéves szakmai tapasztalattal rendelkezik menedzselésében a kivitelezés alatt, az elmúlt 6 

évből 

M/2.)/3. 1 fő Pénzügyi és monitoring/audit munkatárssal, aki 



- Felsőfokú pénzügyi vagy közgazdasági végzettségű 

- Legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik építési beruházások pénzügyi menedzsmentje 

terén 

- Legalább 2 éves tapasztalattal rendelkezik európai uniós társfinanszírozású projektek pénzügyi 

menedzsmentjében az utóbbi 6 évben 

M/2.)/4. 1 fő Jogi szakértővel, aki 

- Felsőfokú jogi végzettségű 

- Legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik építési beruházásokkal kapcsolatos joggyakorlat 

terén 

M/2.)/5. 1 fő PR szakértő, oktatási munkatárssal, aki 

- Felsőfokú végzettségű 

- Legalább 3 éves projektmenedzseri vagy projektmenedzsment oktatási tapasztalattal rendelkezik, 

európai uniós társfinanszírozású projektek terén 

- Legalább 50 óra, európai uniós alapokkal kapcsolatos oktatási tapasztalattal rendelkezik 

felsőoktatásban vagy felnőttképzésben 

M/2.)/6. 1 fő Műszaki ellenőrzés vezetővel, aki 

- Mérnöki végzettségű 

- Legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik szennyvízelvezetési és -tisztítási építési beruházás 

lebonyolítása, vagy műszaki ellenőrzése terén 

- Legalább hároméves tapasztalattal rendelkezik FIDIC feltételek szerint lebonyolított építési projekt 

mérnöki tevékenységében az elmúlt 6 évben 

Egy szakember több pozícióra jelölhető. 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 

jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése a) b) c) pontjai teljesülése esetén az ajánlattevő az alkalmasság igazolása 

során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására is a támaszkodhat az alábbiak szerint: 

a)  ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, 

vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 

során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 

teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól 

eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 

erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában 

(részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet 

vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

15.) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: 

 



A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján, teljes körben biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét. 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §(5) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban 

nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. 

 

 

16.) Az ajánlattételi határidő: 

 

2013. augusztus 21-én 10:30 óra 

 

17.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály 

 

18.) Az ajánlattétel nyelve:  

 

magyar 

 

 

19.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 

 

2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály 

 

2013. augusztus 21-én 10:30 óra 

 

 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

 

21.) Ajánlatkérő tárgyalást nem tart. 

 

 

22.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 

KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” 

 

 

23.) Egyéb feltételek: 

 

1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani 

írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Ajánlatkérő előírja, hogy 

az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon két 

példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy 

az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés 

lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze 

kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, 

vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 

matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalait folyamatos oldalszámozással kell 

ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól 

olvashatóan kérjük felírni:  



KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” tárgyú – „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi 

határidő előtt nem bontható fel!” 

Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2740 

Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály  

 

2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjáig beérkezik jelen felhívás 23. Egyéb feltételek 1. pontjában meghatározott helyszínre. 

 

3. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

az 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §. (1) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

4. Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek csatolnia kell az 

aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 

felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírás mintáját is. 

 

5. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban 

kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az 

eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 

 

6. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, (Kbt. 60. §. (1) 

bekezdése alapján 

 

 

7. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

8. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. 

 

9. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az 

ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont alapján értékelésre kerülnek.  

 

10. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli 

nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik 

személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt 

hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és 

valamennyi közös ajánlatot tevő megállapodás tervezetet, amely tartalmazza az egyetemleges 

felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot a közös ajánlattevők közötti tételes 

feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az 

ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  

A cégszerűen aláírt megállapodás eredeti vagy másolati példányának benyújtása a szerződéskötés 

feltétele. 

 

11. A Kbt. 40.§ (1 bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles 

megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 



igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékoz arányát, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

12. Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az ajánlathoz csatolni kell egy 

olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget 

vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége 

a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen 

szempontból akadályozná.  

 

13. Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, 

hogy az eljárást megindító felhívás 14.) pontjának (M/2) pontjában meghatározott szakember 

vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 

kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembert veheti igénybe. Ha a szerződéskötést 

követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a 

szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az 

ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési 

eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül 

 

14. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a munkavégzés 

területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. E tekintetben Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, melyet 

az ajánlat részeként be kell nyújtania.  

 

15. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. Ez az időtartam automatikusan meghosszabbodik, 

amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő. 

16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (1)-(2) bekezdésére. 

17. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerinti információk a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbbak: P/1.), P/2.), P/3.), M/1.)/1, M/1.)/2, M/2.)/1, M/2.)/2, M/2.)/3, M/2.)/4, M/2.)/5, M/2.)/6, 

 

18. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 

 

19. Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő 

 

20. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 

nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 

nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű dokumentumon kívül a 

szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű 

vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás alatt az 

Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy 

nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az 

Ajánlattevő a felelős. 

 

21. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt. 124. § (4) 

bekezdés) 

 

22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 

terheli. 

 



23. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 

referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 

összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 

csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 

megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást 

tartalmazó iratot becsatolni. 

 

24. Az ajánlatkérő egyéb feltételként írja elő a (projektvezetői vagy projektmenedzseri szolgáltatások) 

szakmai felelősségbiztosítás meglétét, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. 

25. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 

szerint értendő. 

 

26. Az ajánlatok munkanapokon 9:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00 – 10:30 óra között 

nyújtható be, az eljárást megindító felhívás 23. Egyéb feltételek 1. pontjában megadott címen. 

 

27. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában valamely, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások - a közbeszerzési eljárás 

nyelvén rendelkezésre álló-, elektronikus, hatósági vagy közhiteles ingyenesen hozzáférhető 

nyilvántartással kíván eleget tenni, úgy ajánlattevőnek ajánlatában hivatkozzon az adott nyilvántartás 

elektronikus elérhetőségének (pl. honlap) megjelölésével. 

 

28. Ajánlattevőnek a zöld közbeszerzés szempontjainak érvényesítése érdekében vállalnia kell, hogy a 

szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint 

a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció a szerződés teljesítése során 

lehetőleg elektronikus úton történik Irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban újrahasznosított 

papírt alkalmaz. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, ill. 

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz. A használt lapokat szelektíven gyűjti, a tonereket, 

tintapatronokat újratölteti. Ajánlattevő ajánlatában köteles erre irányuló szándéknyilatkozatát csatolni 

 

29. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési eljárást, ajánlattevők 

figyelmét pedig felhívja a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra  

 

30. A Projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 92,977157 %-a, 

de legfeljebb nettó 326.675.241,- Ft. 

31. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

 

 

24.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 

2013. augusztus 05. 
 

 

 

 


