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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető
legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél
elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentáció az ajánlatkérő által elfogadott, a gazdasági szereplők részére 2018. április 13.
napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás alapján készült.
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.
A könnyebb észlelhetőség kedvéért az ajánlattételi dokumentáció módosított rendelkezési
korrektúrával kerültek kiemelésre.
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I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1.

Ajánlatkérő: a 2.1 pontban meghatározott szervezet, mely a 2.2. pontban
meghatározott ajánlatkérő szervezet meghatalmazása alapján folytatja le a tárgyi
közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (1) bekezdése és a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján.
A 2.2. pontban meghatározott ajánlatkérő azonos a közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.

1.2.

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.
A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében a jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

1.3.

Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag,
melyet az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a jelen eljáráshoz
kiadott eljárást megindító felhívás előírásait betartva átvett.
A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

1.4.
2.

Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és
a 2.2. pontban megjelölt ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés.

Az ajánlatkérő

2.1. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
cím:
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
telefon:
+36 1 239 0420
fax:
+36 1 239 0420
képviseli: dr. Módos István ügyvezető igazgató
e-mail:
beszerzes@nfp.hu
honlap cím:
http://www.nfp.hu/
2.2.

Pacsa Város Önkormányzata
cím:
8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.
telefon:
92/568-168, 92/568-169
fax:
92/568-011
képviseli: Kelemen Tamás polgármester
e-mail:
polgarmester@pacsa.hu
honlap:
http://www.pacsa.hu/index.php/hu/
Szentpéterúr Község Önkormányzata
cím:
8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor u. 1.
telefon:
92/ 568-016; 92/ 568-017
fax:
92/ 568-016
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képviseli:
e-mail:
honlap:

Pálfi József polgármester
polghiv@szentpeterur.hu
http://szentpeterur.hu/onkormanyzat/

Zalaigrice Község Önkormányzata
cím:
8761 Zalaigrice, Pacsai utca 14.
telefon:
92/568-168; 92/568-169
fax:
92/568-011
képviseli: Horváth Gyöngyi polgármester
e-mail:
titkarsag@pacsa.hu
honlap:
http://www.zalaigrice.hu/
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
cím:
8764 Zalaszentmárton, Kossuth Lajos utca 87.
telefon:
+ 36 30 912 69 64
fax:
képviseli: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester
e-mail:
polgarmester@zalaszentmarton.hu
honlap:
http://www.zalaszentmarton.hu/
3.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI KONZORCIUM {amelyet alkotnak: Első
Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10.) és
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.)}
cím:
1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.
telefon:
+36 17961009; +36 17961015
fax:
+36 17961001
képviseli:
dr. Antal Kadosa Adorján, az igazgatóság elnöke
kapcsolattartó: dr. Varga Krisztián felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszáma: 00087, levelezési címe: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2.
em. 9.; dr. Deák Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszáma: 00873; levelezési címe: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2.
em. 10.
e-mail:
varga.krisztian@provitalzrt.hu; drdeak@mkbt.eu

4.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége
Az ajánlattételi felhívás 5. pontjában foglaltak szerint.

5.

Nyertes Ajánlattevő feladata
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlattételi
felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező
szerződéstervezet rendelkezései szerint, illetve a megrendelői követelményekben
meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények
betartása mellett, továbbá a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
feladatra, abban az esetben is, ha azt a szerződéstervezet nem tartalmazza; illetve esetleges
azon feladatokra is, amelyeket a szerződéstervezet tartalmaz, azonban a műszaki
dokumentáció nem.

6.

A teljesítés helye és határideje
5

A teljesítés helye: az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározottak szerint.
A teljesítés határideje az ajánlattételi felhívás 7. pontjában meghatározottak szerint.
7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tétel lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok
tételét az ajánlattételi felhívás 10.2. pontjában foglaltak alapján.

8.

9.

Az ajánlat költségei
8.1

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi
- igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen
befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

8.2

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan
sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges
jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

8.3

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint
kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
9.1

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárásra vonatkozó
előírásaival összhangban.

9.2

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
biztosítja.

9.3

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata,
vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására
sem.

9.4

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 114. § (6) bekezdésében
meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért
fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt
ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.
Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott
határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax
(+36 17961001), email (varga.krisztian@provitalzrt.hu; drdeak@mkbt.eu) vagy
kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas
nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban a
varga.krisztian@provitalzrt.hu; drdeak@mkbt.eu e-mail címre is eljuttatni.
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10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei
10.1

Az ajánlat benyújtásának határideje:
2018. május június 728. napja 11:30 óra

10.2

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 10.1
pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II.
emelet 9.)

10.3

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül
zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat bármely lapja kivehető.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt ajánlatot teljes
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy
elektronikus adathordozón (CD/DVD/Pendrive) a papír alapú példányt
tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag,
hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma
teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott papír alapú ajánlat
tartalmával.
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem
kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő a számozást kis mértékben kiegészítheti, ha
az ajánlatban történő hivatkozáshoz az szükséges.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság.
AJÁNLAT
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„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú,
„Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és
vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához
szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"
megjelölést kell feltüntetni. A csomagoláson továbbá lehetőség szerint az
ajánlatot benyújtó Ajánlattevő nevét és címét is fel kell tüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia
az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
10.4

A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyen meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

11. Az ajánlatok bontása
11.1

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

11.2

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő képviselője ismerteti az ajánlattevők nevét,
címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat,
amelyek értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő
képviselője az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdése
szerinti – személy kéri, ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé
teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba. A
beérkezett ajánlatok bontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő
képviselője jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül
megküld az összes ajánlattevőnek.

11.3

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
időszakban kerül sor.

11.4

Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II.
emelet 9.)
2018. május 28június 7. napja 11:30 óra

12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
12.1

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

12.2

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati
kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott
írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. §
rendelkezéseinek megfelelően.
14. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján,
az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti "legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat " elve
szerint értékeli az alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

70

2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek
többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)

20

2.1. Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.1. pontjában előírt
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap)

1020

2.2. Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.2. pontjában előírt
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap)

10

3. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 24,
maximum 36 hónap)

10

A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 0,00 pont;
felső határa: 10,00 pont, ahol az 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb
érték.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés alapját az 1. részszempont esetében az egyösszegű ajánlati ár nettó
összege képezi, melynek alapja az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott
árazatlan költségvetés (egyösszegű ajánlati ár bontása) teljes körűen beárazva.
Az 1. értékelési részszempont esetében a bírálat módszere a Közbeszerzési
Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú
melléklet A.1.ba) pontja szerinti a fordított arányosítás módszerét alkalmazza
Ajánlatkérő az alábbi képlet szerint:
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P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési részszempont esetében a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság
2016. december 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet
A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás az alábbiak szerint:
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ebben az értékelési részszempontban az Ajánlatkérő az ajánlattevő személyi
állományának a szakmai tapasztalatát fogja értékelni.
Ennek megfelelően az ajánlattevő a szakember(ek) nevének, valamint egyéb releváns
mérőszám (jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli szakmai tapasztalat
hónapban megadva) megadásával mutassa be a jelen munkák szempontjából releváns
gyakorlattal rendelkező szakemberét egy összefoglaló táblázatban.
Ajánlattevők ajánlatukban csatolják a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, - melyben megjelölésre kerül a szakemberek
szakképzettsége is -, továbbá ugyanezen szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben ugyanazon szakember kerül
megajánlásra, mint akit az ajánlattételi felhívás 13.2) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság releváns pontjában meghatározott minimumkövetelménynek való
megfelelés érdekében jelöltek meg, úgy szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási
nyilatkozat csatolása csak egy alkalommal szükséges. Figyeljenek, hogy azok mind az
ajánlattételi felhívás 13.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában, mind
pedig jelen értékelési szempont kapcsán meghatározott tartalmi követelménynek
feleljenek meg!
A csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie:
 a szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység tárgyának, és
 a szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység időtartamának (legalább év,
hó megjelöléssel), mely az értékelés alapadatának minősül, valamint
 a szakember végzettségének.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakember szakmai tapasztalatának
alátámasztására a szakemberek által ellátott feladat időtartamát minden esetben
hónapokban szíveskedjenek megadni.
Ajánlatkérő minden az értékelési alszempontra vonatkozóan egy szakember
bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
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amennyiben Ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott alszempont
vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő
nyilatkozatában az adott alszempont kapcsán feltüntetett szakembert veszi
figyelembe az értékelés során (ha több szakembert tüntet fel a nyilatkozatában, úgy az
adott alszempont vonatkozásában elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe
Ajánlatkérő, ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott
esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott alszempont vonatkozásában
egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe
Ajánlatkérő).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a naptári hónapban megadott
gyakorlati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai
tapasztalatába.
Ajánlatkérő kizárólag a szakmai önéletrajzzal egyértelműen alátámasztott szakmai
tapasztalat időtartamát (szakmai önéletrajzban bemutatott az előírásoknak megfelelő,
és egyértelműen beazonosítható tapasztalat hónapokban megadott számát) veszi
figyelembe az értékelés során. Erre tekintettel Ajánlattevő a felolvasólapon az adott
alszempont vonatkozásában csak annyi szakmai tapasztalat időtartamot tüntethet fel,
mint amennyi az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzból, - az elvárt minimum
időtartamot az összesen tapasztalati hónapok számából levonva - egyértelműen
megállapítható!
Amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakember(ek) nem rendelkeznek
rendelkezik az ajánlati felhívás 13.2) pontjának M/1.1. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal, úgy a Felolvasólapon 0 hónap
megajánlást szükséges feltüntetni. Ebben az esetben ajánlattevő az adott értékelési
szempont vonatkozásában 0,00 pontot kap az értékelés során.
MINŐSÉGI SZEMPONT: 1.1. Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.1. pontjában
előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) (hónapban megadva, max.
36 hónap), súlyszáma: 1020
Ajánlattevők mutassák be ajánlatukban az eljárást megindító felhívás 13.2) pontjának
M/1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember az
eljárást megindító felhívás 13.2) pontjának M/1.1. pontjában meghatározott
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalatát hónapban megadva.
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy
az Ajánlattevő által megnevezett szakember az ajánlattételi felhívás 13.2) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M/1.1 pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton
túl összesen hány hónap vízgazdálkodási felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal
bír.
Ajánlattevő csatolja a szakember szakmai önéletrajzát, melynek egyértelműen
tartalmaznia kell, hogy a bemutatásra kerülő szakember az ajánlattételi felhívás 13.2)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt minimális szakmai
tapasztalaton túl összesen hónap vízgazdálkodási felelős műszaki vezetői szakmai
gyakorlattal bír
A szakmai önéletrajzból megállapítható többlet gyakorlati időnek meg kell
egyeznie a Felolvasólapon ezen értékelési alszempont tekintetében rögzített
adatokkal!
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Kérjük, hogy ajánlatuk elkészítésekor szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzból megállapítható – a felhívásban előírt
követelményen túli – szakmai tapasztalati idő összesített száma megegyezik-e
a Felolvasólapon szereplő megajánlással!
Példa: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 13.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.1. pontjában foglalt minimumkövetelmény tekintetében Példa János szakembert
mutatja be. Példa János az ajánlati felhívás 13.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.1. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalattal
rendelkezik. A szakember összesen 72 hónap vízgazdálkodási felelős műszaki vezetői
szakmai gyakorlattal bír. Ebben az esetben a Felolvasólapon 36 hónap (összesen 72
hónap – elvárt 36 hónap = 36 hónap) szakmai tapasztalatot szükséges feltüntetni!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az
ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad, azaz 10,00 pontot!
Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie a szakember „MV-VZ”
kategóriájú
jogosultsága
megszerzésének
idejét,
vagy
annak
megszerezhetőségének idejét, tekintettel arra, hogy a többlethónapok
számítását ajánlatkérő képviselője elvégezhesse!
Az önéletrajzban egyértelműen el kell különülnie a megjelölt jogosultság
megszerzéséhez szükséges munkáknak és az értékelésre szánt munkáknak!
Ajánlatkérő tájékoztatja a Kbt. 76.§ (6) bekezdés d) pontjára tekintettel Ajánlattevőket,
hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelmény (vö. teljesítéshez minimálisan szükséges elvárás) a
szakemberre vonatkozóan a következő:

M/1.1. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Vízgazdálkodási építmények (vízi

létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki
létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése (MV-VZ) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Jelen értékelési szempont vonatkozásában (vö. szakmai tapasztalat hónapokban
kifejezve) előírt kritérium a teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli előírás
Ajánlatkérő részéről.
MINŐSÉGI SZEMPONT: 1.2. Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.2. pontjában
előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36
hónap) súlyszáma: 10
Ajánlattevők mutassák be ajánlatukban az eljárást megindító felhívás 13.2) pontjának
M/1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember az
eljárást megindító felhívás 13.2) pontjának M/1.2. pontjában meghatározott
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalatát hónapban megadva.
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy
az Ajánlattevő által megnevezett szakember az ajánlattételi felhívás 13.2) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M/1.2. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton
túl összesen hány hónap települési vízgazdálkodási építmények tervezésében szerzett
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szakmai gyakorlattal bír.
Ajánlattevő csatolja a szakember szakmai önéletrajzát, melynek egyértelműen
tartalmaznia kell, hogy a bemutatásra kerülő szakember az ajánlatételi felhívás 13.2)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.2. pontjában foglalt minimális szakmai
tapasztalaton túl összesen hány hónap települési vízgazdálkodási építmények
tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal bír.
A szakmai önéletrajzból megállapítható többlet szakmai gyakorlati időnek meg
kell egyeznie a Felolvasólapon ezen értékelési alszempont tekintetében
rögzített adatokkal!
Kérjük, hogy ajánlatuk elkészítésekor szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzból megállapítható – a felhívásban előírt
követelményen túli – szakmai tapasztalati idő összesített száma megegyezik-e
a Felolvasólapon szereplő megajánlással!
Példa: Ajánlattevő az ajánlati felhívás 13.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.2. pontjában foglalt minimumkövetelmény tekintetében Példa Péter szakembert
mutatja be. Példa Péter az ajánlattételi felhívás 13.2.) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/1.2. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli szakmai
tapasztalattal rendelkezik. A szakember települési vízgazdálkodási építmények
tervezésében összesen 72 hónap szakmai gyakorlattal bír. Ebben az esetben a cégszerű
nyilatkozatban és a Felolvasólapon 36 hónap (összesen 72 hónap – elvárt 36 hónap =
36 hónap) szakmai tapasztalatot szükséges feltüntetni!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont
tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az
ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad, azaz 10,00 pontot!
Ajánlatkérő tájékoztatja a Kbt. 76.§ (6) bekezdés d) pontjára tekintettel Ajánlattevőket,
hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelmény (vö. teljesítéshez minimálisan szükséges elvárás) a
szakemberre vonatkozóan a következő:
Jelen értékelési szempont vonatkozásában (vö. szakmai tapasztalat hónapokban
kifejezve) előírt kritérium a teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli előírás
Ajánlatkérő részéről.

M/1.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Települési vízgazdálkodási

építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei,
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése (VZTEL) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az önéletrajzban foglaltakat veszi alapul az értékelési részszempont
vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a bemutatásra kerülő
szakember által ellátott feladattal érintett időtartamot szükséges a többlet
szakmai tapasztalat időtartamaként rögzíteni, és nem az adott
projekt/beruházás/munka teljes időtartamát kezdő és befejező időpont
(egyaránt év/hó) megadásával.
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Ajánlatkérő kizárólag a szakmai önéletrajzzal egyértelműen alátámasztott szakmai
tapasztalat időtartamát (szakmai önéletrajzban bemutatott az előírásoknak megfelelő,
és egyértelműen beazonosítható tapasztalat egész számú hónapokban megadott
számát) veszi figyelembe az értékelés során. Erre tekintettel Ajánlattevő a
felolvasólapon csak annyi szakmai tapasztalat időtartamot tüntethet fel, mint amennyi
az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen megállapítható!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontot alátámasztó dokumentumok
szakmai ajánlatnak minősülnek, azaz bármilyen hiba, hiány esetén hiánypótlásra
kerülhet sor.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlattal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9)
bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az
ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a
Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való
megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az
értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a
korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás
során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező
személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt
szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé
tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők
változását. Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és
nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot
alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon
szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe,
amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő
minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg
értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon
szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon
szereplő adatot kell figyelembe venni.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a legkedvezőbbként meghatározott
megajánlás (36 hónap) és az azt meghaladó számú megajánlás (hónap) esetén is a
ponthatár felső határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő.
Amennyiben a 2. értékelési szempont tekintetében „0” hónap kerülne megajánlásra,
úgy a ponthatár alsó határával azonos pontszám (minimális 0 pont) kerül kiosztásra
azaz amennyiben e körben Ajánlattevő által többlet szakmai tapasztalat nem kerül
ismertetésre, úgy az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, ugyanakkor a
megajánlást Ajánlatkérő „0” darab megajánlásként tudja figyelembe venni, ekként
pedig az az értékelés módszerére is figyelemmel 0 pontot eredményez.
Ajánlattevő köteles a szakember önéletrajzában havi pontossággal megjelölni azt az
időszakot, amely a szerződéskötési feltétel igazoláshoz kerül felhasználásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlatevők figyelmét, hogy az önéletrajzot a fentiek szerint
olyan bontásban készítsék el, melyben az értékelés alá eső munkák elkülönülnek a
szerződéskötési feltételben megjelöltek igazolásához szükséges időszaktól.
A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak
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egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába, erre a
megajánlásnál ajánlattevők legyenek figyelemmel.
[Pl.: az egyik munka 2013. márciustól 2014. márciusig, míg a másik 2013.
decembertől 2015. márciusig tartott, úgy összesen 25 hónap (2013. március – 2015.
március) számolható el.]
Az önéletrajz egyértelműen beazonosíthatóan tartalmazza, hogy milyen tárgyú
munkában és milyen pozícióban vett részt a szakember! Ajánlatkérő csak olyan
tapasztalati időt fogad el, amelynél egyértelműen kiderül az értékelési szempontnak
való megfelelőség.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékelési szempont körében
bemutatott, értékelés alá vont valamennyi szakembert a nyertes
ajánlattevőnek a teljesítésbe be kell vonnia, figyelemmel a Kbt. 138. § (4)
bekezdésére!
A 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza Ajánlatkérő az alábbi képlet szerint:
P = (Avizsgált/ Alegjobb)x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont tekintetében Ajánlattevő jótállás időtartama
tekintetében tett többlet vállalást értékeli.
Ajánlatkérő az értékelés során az egész számú hónapokban tett megajánlásokat
értékeli.
Ajánlattevő a jótállás időtartama tekintetében megajánlását a felolvasólapon köteles
megtenni.
A felolvasólapon a sikeres és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontját követő
jótállás időtartamát szükséges feltüntetni.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az
ajánlatot, amennyiben az a sikeres és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontját
követő 24 hónapnál kisebb megajánlást tartalmaz.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a sikeres és
hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontját követő 36 hónap és azon túli
megajánlást az értékelés során adható maximális pontszámmal (10,00 pont) értékeli.
Ajánlatkérő az értékelés során abban az esetben is a maximális pontot veszi
figyelembe az értékelés során, amennyiben a jótállás időtartama tekintetében tett
vállalás a 36 hónapot meghaladja.
Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél magasabb hónap számú jótállás időtartama
tekintetében tett megajánlás.
Az ajánlatok összpontszámának kiszámítása:
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontok tartalmi
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elemére adott értékelési pontszámot megszorozza az adott részszemponthoz rendelt
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja; az az ajánlat minősül a
legjobb ár-érték arányú ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében
sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

15. A közbeszerzési eljárás nyelve
15.1.

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás
magyar nyelven történik.

15.2.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is
köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses
feltételek
16.1.

Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van.

16.2.

A 2.2. pontban megjelölt ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az
ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat
feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

16.3.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
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II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1.

2.

TARTALMA,

Általános megjegyzések
1.1.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban
megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.

1.2.

Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza
az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a
beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

1.3.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az
előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges
részletességgel fejtsék ki.

Egyösszegű Ajánlati ár (nettó forint)
Az Egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának
ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni:
Az ajánlati ár vonatkozásában ajánlattevőnek a felolvasólapon az egyösszegű (nettó) ajánlati
árat kell feltűntetnie, amely megegyezik a Szerződéses Árral. A szerződés egyösszegű
(átalányáras) típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő
ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a jelen
dokumentációban meghatározott tervezési és építési munkák szerződésszerű teljesítésével
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség tekintetében, az esetleges többletmunkák
kockázatát – jogszabály vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nyertes
ajánlattevő köteles viselni.
A nyertes ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára
vonatkozik.
Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses
dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és
fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét.
Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő követelményeiben (III. kötet)
részletezettektől Vállalkozói javaslatában nem térhet el. Ugyanakkor arra lehetősége van,
hogy az Indikatív tervdokumentációtól (V. kötet) eltérjen, figyelemmel a Megrendelő
követelményeiben meghatározottakra.
Amennyiben Ajánlattevő az V. kötetben rendelkezésre bocsátott indikatív
tervdokumentációban foglaltaktól eltér, úgy az eltérésből eredő engedély módosítási vagy új
engedély megszerzésének költsége, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése
nyertes Ajánlattevőt terheli.
Amennyiben Ajánlattevő eltér a hatósági engedélyek alapjául szolgáló indikatív tervtől, úgy
a megajánlott új műszaki tartalommal kapcsolatos összes felelősség Ajánlattevőt terheli.
Az egyösszegű ajánlati ár meghatározása során ajánlattevőknek számolniuk kell a szerződés
teljesítése során kiadott hatósági engedélyekben, közműkezelői nyilatkozatokban,
állásfoglalásokban előírtakkal is.
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Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos valamennyi
járulékos költségre, így különösen:
- fel,- és levonulás;
- építés ideje alatti esőzések elleni védelem;
- beruházási táblák;
- bankköltségek;
- biztosítási költség;
- minőségvizsgálatok (anyagvizsgálatok, megvalósulási terv, stb.);
- kiszoruló föld, szemét elszállítása és elhelyezése;
- kalkulált árváltozások;
- megvalósulási tervek készítése;
- finanszírozás, garanciák költségei;
- szállító útvonalak karbantartása;
- szükséges szakfelügyeletek költségei;
- munkaterület őrzése;
- terület folyamatos tisztántartása, takarítása;
- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja;
- tervezői művezetés díja;
- engedélyeztetés hatósági díjai;
- tervezési költségek;
- okozott zöldkárok megtérítése;
- régészeti feltárás költségei;
- lőszermentesítés költségei.
Amennyiben a Kbt. 72. § alkalmazásra kerül, Ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 72. § (1)
bekezdése szerinti indoklását nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethetőnek különösen akkor, ha az:
- nem veszi figyelembe az erőforrás szükségleteket;
- nem veszi figyelembe az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente
meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás
alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsióradíjat;
- anyagköltségeket a tényleges kereskedelmi beszerzési ár alatt, az anyagigazgatási
költségek figyelembe vétele nélkül veszi figyelembe;
- a tétel „beszerzési ár alatti” veszteséges voltát a többi tételen elérhető nyereséggel
történő kompenzációval ill. vállalati „üzletpolitikával” magyarázza.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlattevő köteles a fenti értékelési szempont alátámasztásául a jelen dokumentáció (IV.
kötet) részét képező „AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA” című táblázatot a
jelen dokumentációban foglaltak szerint kitölteni és cégszerűen aláírva az ajánlatához
csatolni.
Az

Egyösszegű

Ajánlati

Árnak

tartalmaznia
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kell,

ahogyan

az

a

szerződéses

dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és
fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a
megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.
Az ajánlati ár bontása a szerződés hatálybalépését követően a Mérnök számára tájékozódási
segédletet jelent a százalékos előrehaladás mértékének reális becslését illetően.
2.1 Árképzés
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
2.2 Fizetési feltételek
Az ajánlattételi felhívás 9. pontjában foglaltak szerint.
3.

Jótállás
A nyertes ajánlattevőt a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától teljes körű
jótállási kötelezettség terheli.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott 3. számú részszempontnak megfelelően a jótállás
mértékére az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie.
A jótállás mértékére vonatkozó megajánlást hónapokban kifejezve kell meghatározni.
A jótállás megajánlott mértéke nem lehet kevesebb, mint 24 hónap.
Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot,
amely magasabb mértékű jótállást vállal.
A 24 hónapot el nem érő vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 36 hónapot elérő és az azt
meghaladó vállalások egyaránt automatikusan a maximális pontot kapják.
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Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb megajánlás és
az azt meghaladó megajánlás esetén a maximális kiosztható pontot (10 pont) veszi
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbb megajánlásként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a lekedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
4.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlattételi felhívás 20. pontjában foglaltak szerint a jelen dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben részletezve.

20

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben
meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell
benyújtaniuk.
2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat papír alapú
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
4. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5. Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek
az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett
okiratba foglalt aláírás-minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
- Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban
változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció IV. kötetében található, „Az egyösszegű ajánlati ár
bontása” című táblázatot köteles ajánlatához csatolni teljes egészében beárazva és cégszerűen
aláírva.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
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- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9. A teljesítési, a jólteljesítési, illetve adott esetben az előleg-visszafizetési biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az
ajánlatában nyilatkoznia kell!
10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza
Ajánlatkérőre a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel
kapcsolatosan Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.
11. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jelen dokumentáció IV. pontjában meghatározottak
szerint elkészített szakmai ajánlatát.
12. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
hiányáról.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosításokat
megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosításait a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az indikatív tervben foglalt vagy attól
eltérő, illetve részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.
15. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
16. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa
benyújtott papír alapú ajánlat tartalmával.
17. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolnia a jelen dokumentáció részeként kiadott „ajánlati
nyilatkozat függeléke” elnevezésű dokumentumot megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva.
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IV. SZAKMAI AJÁNLAT
Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a jelen
beruházásra vonatkozóan szakmai ajánlatot kell összeállítania, és azt cégszerűen aláírva az
ajánlatához csatolnia.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlattételi dokumentáció valamennyi
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem
adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg
a felhívás és az ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő
kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlat részeként benyújtandó szakmai ajánlattal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a szakmai
ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban, valamint az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
A szakmai ajánlatnak az alábbi főbb tartalmi elemekből kell állnia:
- Vállalkozói Javaslat;
- egyösszegű ajánlati ár bontása (beárazott költségvetés).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség
figyelembevételével adják meg, ellenkező esetben Ajánlatkérő köteles a Kbt. 72. § alkalmazására.
IV.1) Vállalkozói javaslat
Vállalkozói javaslatát az ajánlattevőnek a megrendelői követelmények (dokumentáció III. kötet)
figyelembevételével kell megtennie.
Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a
megrendelői követelményekre figyelemmel - eltérhet.
Az indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet) hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem
vállal.
Ajánlattevő tervezési munkája során jelen Követelményekben és az 5. kötetben bemutatott
tervekből (indikatív terv) kell kiindulnia. Amennyiben az Ajánlattevő az Indikatív
tervdokumentációkban szereplő megoldást elfogadja, úgy az ajánlata során tervezési feladata
nincs, és a szakmai ajánlatot nem szükséges kidolgozni.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldásra kíván
javaslatot tenni, és erről nyilatkozik, akkor a szakmai ajánlatát ki kell dolgozni és az ajánlat során
arra a műszaki megoldásra kell ajánlatot adni.
A Vállalkozói Javaslat kötelező tartalmi elemei a következőek:
Vízhálózat, ivóvíz távvezeték
Az ajánlattevőnek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatukat
mind az indikatív terv választása, mind attól eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv
választása esetén is köteles az ajánlattevő az alábbiakban részletezett tartalmú vállalkozási
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javaslatot elkészíteni, az indikatív tervek megrendelő követelményekben előírt előírásoknak való
teljes megfelelősségét ellenőrizni az általa megvalósítani kívánt indikatív tervben szereplő ivóvíz
hálózat építésére vonatkozóan.





Helyszínrajz a vízellátó vezetéki létesítmények, ivóvíz tározók és a létesítendő
nyomásfokozó / hidrofor beazonosításával, a tervezett vezetékek, és a bekötések
feltüntetésével, terep és csőtetőszint adatok feltüntetésével, a vezetékszakaszok
jelöléseinek feltüntetésével, a területhatár és a helyrajzi szám beazonosíthatóságát
biztosító alaptérképpel, jelmagyarázattal (M = 1:500 - 1:1000)
A nyomásfokozó műtárgyak telepítési helyszínrajza (M = 1:50 - 1:200)
Műszaki leírás és méretezési adatok meghatározása (min. 5 oldal - maximum 20
oldal)
- A tervezett megoldás vezetéki létesítményeinek, és a nyomásfokozó
létesítményeinek bemutatása a jellemző adatok megjelölésével. A
tervezett műszaki megoldás ismertetése.
o Az ivóvíz mennyiségi jellemzői a méretezéséhez szükséges
bemeneti paraméterek rögzítésével
o Létesítményjegyzék
o Hidraulikai méretezési számítások
- Működtetés, vezérlés, szabályozás elveinek és megvalósításának
ismertetése
- Nyomásfokozó szivattyúk jegyzéke (kapacitás, gyártó, típus, beépített
teljesítmény, fogyasztott teljesítmény, egyéb fontosabb jellemzők)
- Ivóvíz tározók anyaga, kialakítása, térfogata, jellemző vízszintjei

Víztisztítási technológia, kutak:
Az ajánlattevőnek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatukat
mind az indikatív terv választása, mind attól eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv
választása esetén is köteles az ajánlattevő az alábbiakban részletezett tartalmú vállalkozási
javaslatot elkészíteni, az indikatív tervek megrendelő követelményekben előírt előírásoknak való
teljes megfelelősségét ellenőrizni az általa megvalósítani kívánt indikatív tervben szereplő
ivóvízmű építésére vonatkozóan.


Műszaki Leírás, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
o
az alkalmazott technológia általános ismertetése;
o
az egyes technológiai elemek ismertetése;
o
a fontosabb technológiai, méretezési (mennyiségi és minőségi) paraméterek leírása;
o
a telepi infrastruktúra, üzemviteli épület ismertetése;
o Működtetés, vezérlés, szabályozás elveinek és megvalósításának ismertetése.
o
Helyszínrajz (méretarány M 1: 50-M:1000)
o
Technológiai blokkséma (az alkalmazott tisztítás technológia működésének
általános bemutatása)

 Kutakkal kapcsolatos feladatok:
o kutak darabszáma
o helye
o talpmélység
o csövezés
o szűrőzés várható helye
o kúttal szemben támasztott vízigény
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o
o

kútszivattyúk jegyzéke (kapacitás, gyártó, típus, teljesítmény, egyéb fontosabb
jellemzők)
kútfej kialakítása

A Vállalkozói Javaslat olyan részletezettségű legyen, hogy abból az Ajánlati Dokumentációban
rögzített műszaki (építési, építészeti, technológiai, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai, stb.)
követelményeknek való megfelelés teljes körűen és egyértelműen megítélhető legyen.
A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés
teljesítése során ilyen indokkal a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat
meghaladó költsége kifizetését Ajánlatkérőtől nem követelheti.
IV.2) Egyösszegű ajánlati ár bontása
Az ajánlat elválaszthatatlan és kötelező része a dokumentáció IV. kötetében található árbontás
elkészítése, mely alapján kerülhetnek a teljesítés igazolások is kiállításra a részszámlákhoz.
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V. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi
felügyelőségek menüpont alatt található.
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600
Fax: +36-1- 323-3602
Honlap: www.ommf.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42)
Fax: +36-1-428-5382
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen
található.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatósági és Jogi Főosztály
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Tel.: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
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Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tel.: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@fm.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Tel.: +36-1-795-1200
E-mail: info@emmi.gov.hu
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VI. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
Az ajánlatban a formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező
dokumentumokat kell benyújtani.
Ajánlattevő köteles a Felhívás, valamint dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.
A dokumentációban meghatározott, illetve kért nyilatkozatok mindegyikét a felhívásban és a
dokumentációban megfogalmazottak szerint kell megtenni. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság
érvényben lévő tájékoztatóiban szereplő igazolási módokat elfogadja.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás, jelen dokumentáció, a Közbeszerzési Törvény és
valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie.
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1. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Adatlap (3. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (4/a. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat függeléke (4/b. számú melléklet)
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. számú melléklet)
Igazolások, dokumentumok
Ajánlattevő(k) igazolása(i), nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (5. számú
melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja pontja
tekintetében (6. számú melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint (7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy vele szemben nincsen folyamatban
változásbejegyzési eljárás (8. számú melléklet) vagy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (8. számú
melléklet)
Az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló gazdasági szereplő(k) Kbt. 114.§ (2) bekezdés
alapján Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatai (20.-21. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata szakemberekről (19. számú melléklet)
Értékelési szempontra tett megajánlások alátámasztása
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)/ Ajánlati ár bontása
A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban
megadva) (összefoglaló táblázat, szakember szakmai önéletrajza, végzettséget
igazoló diploma egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat)
 Szakemberekről szóló nyilatkozat- összefoglaló táblázat- (17. számú
melléklet);
 A bemutatni kívánt szakember végzettséget/szakképzettséget igazoló
iskolai oklevél;
 Szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz; (18. számú
melléklet)
 Szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) az ajánlattételi felhívás 23.18
pontja szerinti tartalommal - Opcionális
Ajánlattevő üzleti titokkal kapcsolatos indoklása a Kbt. 44. § szerint - Opcionális
Egyéb igazolások, dokumentumok
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (9. számú melléklet)
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (10. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (11. számú
melléklet) - Opcionális
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Oldalszám

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Opcionális
Nyilatkozat az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról (12. számú melléklet)
Nyilatkozat a mellékelt CD vagy DVD vagy Pendrive tartalmára vonatkozólag (13.
számú melléklet)
Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő
felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. (14. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése
alapján (15. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a választott műszaki megoldásra vonatkozóan (16. számú
melléklet)
Szakmai ajánlat (dokumentáció I. kötet IV. pontja szerint)

30

2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelye2:
Kapcsolattartó neve:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:
Postai címe:

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:
ÁR
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

nettó __________ HUF +ÁFA

MINŐSÉGI KRITÉRIUM
A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek többlet
szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
2.1. Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.1. pontjában előírt
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap)
2.2.Az ajánlattételi felhívás 13.2. M/1.2. pontjában előírt
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap)
3. Jótállás időtartama (hónapban):

____________ hónap
____________ hónap
____________ hónap

Kelt:
…………………………..
1Közös

ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét
is fel kell tüntetni!
2Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes
ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!
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cégszerű aláírás
3. számú melléklet
ADATLAP
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint”

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:
Kapcsolattartó pontos címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó fax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Kelt:
…………………………..
cégszerű aláírás
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4/a. számú melléklet
Ajánlati Nyilatkozat3
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük,
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban
és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért
szerződésszerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az
ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés
alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind
a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek
vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket
jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk
szerződéskötési feltételnek minősül.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
3

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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AJÁNLATI NYILATKOZAT

(4/b. számú melléklet)

FÜGGELÉKE

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
Projekt kód: KEHOP-2.1.3-15-2017-00065
Alcikkely (Szerződéses Feltételek)
Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Megrendelő megnevezése és címe

1.1.2.2 és
1.3

Pacsa Város Önkormányzata
8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.
Szentpéterúr Község Önkormányzata
8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor u. 1.
Zalaigrice Község Önkormányzata
8761 Zalaigrice, Pacsai utca 14.
Zalaszentmárton
Község
Önkormányzata
8764 Zalaszentmárton, Kossuth Lajos
utca 87.

Vállalkozó megnevezése és címe

1.1.2.3 és
1.3

……………
……………*

Mérnök megnevezése és címe

1.1.2.4 és

Adam Lee Miller Kft.

1.3

1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4.
em. 1.

Megvalósítás időtartama

1.1.3.3

540 nap

Jótállási időszak

1.1.3.7

... hónap (jogszabály eltérő előírása
hiányában) *

Elektronikus
rendszerei

kommunikáció 1.3

telefax
email

Mértékadó jog

1.4

A Magyarország területén érvényben lévő
jogszabályok

Mértékadó nyelv

1.4

Magyar

Kommunikáció nyelve

1.4

Magyar

A munkaterület átadásának határideje

2.1

A szerződés hatálybalépését követő 8.
nap, vagy – amennyiben az munkaszüneti
napra esik - az azt követő első
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:
munkanap.

A Teljesítési Biztosíték összege

4.2

A szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás
5
%-a
olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár
fizetendő

A Jólteljesítési Biztosíték összege

4.2

A szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás
5
%-a
olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár
fizetendő

Rendes munkaidő

6.5

A normál munkaidőt a Vállalkozó
határozza meg a Különös Feltételekben
részletezett
korlátozások
figyelembevételével

Késedelmi kötbér mértéke

8.7 és
14.15 (b)

Teljes nettó szerződéses ellenérték 1,0
%-a késedelmes naptári naponta, olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár
fizetendő

Késedelmi kötbér összegének felső 8.7
határa

A teljes nettó szerződéses ellenérték 25
%-a

Tartalékkeret

13.5, 13.6

-

Az Előleg teljes mértéke

14.2

Előleg visszafizetési biztosíték

14.2

Legfeljebb a szerződés elszámolható
összegének 50 %-a abban a pénznemben,
amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár
fizetendő
A szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő összeg (adott esetben).

Közbenső kimutatások (rész-számlák) 14.6
minimális értéke

Az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének
5 %-a

Kifizetés pénzneme

magyar forint (HUF)

14.15

Biztosítás benyújtásának határidejei:
(a) a biztosítás
igazolása

megkötésének 18.1

Szerződéskötés időpontjára

Harmadik fél biztosítás minimális 18.3
összege

Kivitelezés: Legalább 10.000.000,- HUF
káreseményenként
és
legalább
100.000.000,- HUF évente
Tervezés: Legalább 1.000.000,- HUF
káreseményenként
és
legalább
35

Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:
10.000.000,- HUF évente

* Az Ajánlattevő tölti ki!
* Az Ajánlattevő tölti ki a 3. értékelési részszempontra tett megajánlása alapján!
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 4
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 62. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

4

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
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6. számú melléklet
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat 5
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában6 / 10. § g pontjának gb) alpontjában7 foglalt előírásaira
való tekintettel
kijelentjük,
1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
vagy8
2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
*
3. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)
pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos9
nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be10:
Név:
Állandó lakhely:
5

……………………………
……………………………

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
8 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!
6
7

9

Természetes személy

10

Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó
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vagy11
4. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont b)
pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos
nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be12:
Név:
Állandó lakhely:

……………………………
……………………………
vagy13

5. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont d)
pont da) vagy db) vagy dd) alpontja14 szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik.
Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be15:
Név:
Állandó lakhely:

……………………………
……………………………
vagy16

6. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.3. § 38. pont a)-b) vagy
d) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
……………………………….
cégszerű aláírás

Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó
13 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
11
12

14
15

Az ajánlattevőre nézve irányadó alpontot kell egyértelműen feltüntetni!

Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó
16 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
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7. számú melléklet
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat 17

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybevett más szervezet nem tartozik a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok hatálya alá.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

17

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN18

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.19

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.
Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a
jelen nyilatkozat helyett csatolandót az ajánlattevő(k) vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
18
19
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9. számú melléklet
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat20
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a)
pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel
összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:
A közbeszerzés azon része(i)21, amellyel összefüggésben alvállalkozóval
szerződést kötünk

2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b)
pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi
alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés
tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Az igénybe venni
kívánt alvállalkozó

A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben alvállalkozóval
szerződést kötünk

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
20
21

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
Munkanemek/feladatok
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT22
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa
vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
cégünk
a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá.23

b) a

kis-

és

középvállalkozásokról,

fejlődésük

támogatásáról

szóló

törvény

szerint

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak24 minősül.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

22

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.
aláhúzandó!
24Megfelelő aláhúzandó!
23Megfelelő
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11. számú melléklet
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet

Az alkalmassági követelmény, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa
vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
a teljesítési, a jólteljesítési biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre rendelkezésre
bocsátjuk.
Továbbá nyilatkozunk, hogy előleg igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot a
felhívásban előírt határidőre rendelkezésre bocsátjuk, illetve abban az esetben amennyiben nem
nyújtunk előleg-visszafizetési biztosítékot úgy tudomásul vesszük a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 118/A. § (2a) bekezdésének b) pontjában foglaltakat.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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13. számú melléklet
A CD vagy DVD vagy Pendrive mellékletre vonatkozó nyilatkozat
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a
kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető)
formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti
megjelölésű ajánlat tartalmával.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
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14. számú melléklet

Nyilatkozat a megkövetelt felelősségbiztosítás vonatkozásában
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a
kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nyertességünk esetén a felhívásban előírtaknak megfelelően a felhívásban megkövetelt
felelősségbiztosítást megkötjük, vagy a meglévő felelősségbiztosításunkat a felhívásban előírt
feltételeknek megfelelően kiterjesztjük.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
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15. számú melléklet
Nyilatkozat a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy, a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa
vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy az
elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházzuk Ajánlatkérőre a szerződésben
meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan Ajánlatkérő korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogokat szerez.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
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16. számú melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat
a választott műszaki megoldásra vonatkozóan25

Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa
vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében,
hogy
az indikatív tervben foglalt / az indikatív tervtől részben eltérő/ az indikatív tervtől teljes
egészében eltérő26
műszaki megoldásra teszek ajánlatot.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

25

Ajánlattevő tervezési munkája során jelen Követelményekben és az 5. kötetben bemutatott tervekből (indikatív
terv) kell kiindulnia. Amennyiben az Ajánlattevő az Indikatív tervdokumentációkban szereplő megoldást elfogadja,
úgy az ajánlata során tervezési feladata nincs, és a szakmai ajánlatot nem szükséges kidolgozni.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldásra kíván javaslatot tenni, és erről
nyilatkozik, akkor a szakmai ajánlatát ki kell dolgozni és az ajánlat során arra a műszaki megoldásra kell ajánlatot adni.
26 Megfelelő aláhúzandó
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17. számú melléklet
SZAKMAI AJÁNLAT
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alvállalkozó
szervezet27, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást
megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívás 11. pontjában
foglalt 2. értékelési részszempontra az alábbiak szerint nyújtom be ajánlatunkat:
A 2. értékelési részszempont tekintetében az alábbi szakembereket kívánjuk megajánlani:

Értékelési
szempont

Szakember
neve

Szakember
képzettsége/
végzettsége
kamarai
azonosítója

Az ajánlattételi
felhívás 13.2.
M/1.1. pontjában
előírt
meghatározott
szakmai
tapasztalatnál
nagyobb szakmai
tapasztalattal
rendelkező
szakember

27

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
50

Az értékelési
részszempont
tekintetében
figyelembe vehető
többlet szakmai
tapasztalata (db
hónap)

Az ajánlat
oldalszáma, ahol
a szakemberre
vonatkozó iratok
megtalálhatóak

Az ajánlattételi
felhívás 13.2.
M/1.2. pontjában
előírt
meghatározott
szakmai
tapasztalatnál
nagyobb szakmai
tapasztalattal
rendelkező
szakember

Az itt feltüntetett szakember képzettségének, szakmai tapasztalatának és egyéb adatainak részletes
bemutatását a csatolt oklevelek és az általa saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz tartalmazza.
Továbbá tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha a 2. értékelési részszempont egyes
alszempontjai körében egynél több szakembert mutatunk be, abban az esetben ajánlatkérő a fenti
összefoglaló táblázat szerinti bemutatási sorrendet figyelembe véve vizsgálja (sorban előrébb álló
kerül vizsgálatra) a szakembereket, és a közbeszerzési eljárás további szakaszában az ekként
figyelembe vett szakember kerül értékelésre (és bírálatra).
Kelt: Hely, év/hónap/na
………………………………
cégszerű aláírás
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18. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
(MINTA)
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése

Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely

Munkakör/Pozíció

JELENTŐSEBB KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE*
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

*

Ajánlatkérő felhívja Ajánlatevők figyelmét, hogy az értékelés vonatkozásában bemutatásra kerülő
szakember önéletrajzát olyan bontásban készítsék el, melyben az értékelés alá eső hónapok (szerződéskötési
feltétel igazolásában el nem számolt időszakok lehetnek csak) elkülönülnek a szerződéskötési feltétel
igazolására bemutatottaktól! Ennek megfelelően ajánlattevő köteles a szakemberek önéletrajzában havi
pontossággal megjelölni azt az időszakot, amely a szerződéskötési feltétel igazoláshoz kerül felhasználásra
(jogosultságok megszerzéséhez szükséges időszak).
Az értékelési részszempont tekintetében figyelembe vehető tapasztalat igazolására az adott
beruházás/munka megnevezését, és a szakember által ellátott feladatot oly módon kell megadni, hogy az
előírt szakmai tapasztalat egyértelműen ellenőrizhető legyen. A szakmai tapasztalat bemutatása során csak
egész számú hónapok vehetők figyelembe!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakember szakmai tapasztalatának alátámasztására a
szakemberek által ellátott feladat időtartamát minden esetben hónapokban szíveskedjenek megadni.
A szakmai tapasztalat bemutatása során a szakmai önéletrajzban a szakember által értékelésre kerülő
szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év-hónap részletezettséggel szükséges rögzíteni.
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Korábbi projektek ismertetése,

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

időpontjai, mettől meddig (év/hó)

tevékenység bemutatása

EGYÉB
Szakmai testületi tagság (adott esetben):
A jogosultság(ok) megszerzésének időpontja (a jogosultság meglétének folyamatos, megszakítás
nélküli fennálltának első napja) és/vagy a jogosultság(ok) megszerzéshez szükséges időszak:
Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-201700065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és
vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
……………………………….
aláírás
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19. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA SZAKEMBEREKRŐL
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő, név, székhely) …………….
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy nyertességünk esetén az általunk megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági
feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal és aktív státusszal, az adott pozícióhoz elvárt
érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel és aktív státusszal a szerződés megkötéséig, illetőleg a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
Tudomásul vesszük, hogy ha a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontban alpontjaiban
előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében
megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt, érvényes, aktív jogosultsággal nem rendelkezik
legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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20. számú melléklet
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… (ajánlattevő /az alkalmasság igazolása
érdekében igénybe vett más szervezet*, székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás
13.2.
pontjában
meghatározott
M/1.
műszaki,
illetve
szakmai
alkalmassági
minimumkövetelményeknek.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

*
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21. számú melléklet
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság előzetes megállapításához szükséges
nyilatkozat
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… (ajánlattevő /az alkalmasság igazolása
érdekében igénybe vett más szervezet*, székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás
13.3. pontjában meghatározott SZ/1. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági
minimumkövetelményeknek.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

*
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