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Monor Város Önkormányzata 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. 

----------------------------------------------------- 

 

……………………..…./2012. 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG 

JAVÍTÁSÁNAK MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 

JELŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE” 

TÁRGYÚ SZOLGÁLTATÁSI BERUHÁZÁS KÖZBESZERZÉSÉRE A 

KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY  

(TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. § (7) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN 

 

 

 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: 

Az ajánlatkérő neve, címe: Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.  

Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma: Telefon: 29/612-310; Fax: 29/612-310 

Az ajánlatkérő elektronikus levelezési címe: titkarsag@monor.hu 

 

b) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása: 

A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás. 

Tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása: Az eljárás becsült értékére tekintettel, figyelembe 

véve az egybeszámítási szabályokat is, ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) 

pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazza. 

 

c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei:  
Az ajánlatkérő Dokumentációt készített, amelyet papíralapon bocsát térítésmentesen, a jelen 

ajánlattételi felhívás mellékleteként rendelkezésre, azzal, hogy a szerződéstervezetet és a felolvasó 

lap mintát elektronikusan is (CD-n) megküldi. 

 

d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” 

elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez kapcsolódóan tervezési szolgáltatás beszerzése. 

A közbeszerzés mennyisége: 

Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” 

elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez kapcsolódóan tervezési szolgáltatás, 

engedélyes és kiviteli terv készítése. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). 

Az engedélyezési tervdokumentációk az engedélyezési eljárások lefolytatásához szükséges-, valamint 

további 3 megrendelői példányban, a műszaki tender tervdokumentációk 5 megrendelői példányban 

kerülnek leszállításra. 

 

A tervezési szolgáltatás részfeladatainak felsorolását, a felhíváshoz csatolt vállalkozási szerződés-

tervezete tartalmazza. 

Tervezési feladat: 

Ivóvízkezelési technológia megtervezése: ammóniummentesítés, vas-mangántalanítás valamint 

fertőtlenítés.  

Elvégzendő feladatok: 

-      Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése 

-      Egyeztetések 
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-      Építési engedélyes tervek elkészítése 

-      Tendertervek elkészítése 

-     Közreműködés a vízjogi engedélyezés során, valamint közreműködés az MT, CBA készítő 

szervezettel 

  

Részletezve: 

 

Jelenlegi műszaki megoldás: 

Monor – Monorierdő – Gomba – Bénye ivóvíz ellátása: 

A KÖVÁL Zrt közvetlen monori vízbázisról 4 település - Monor, Monorierdő, Gomba, Bénye 

települések - vízellátását biztosítja. Az ivóvizet 6 db fúrt kútból nyerik Monoron. A kutak átlag 200 m-

es talpmélységűek, egy (1. sz.) kút 350 m-es talpmélységű. A kutak Monor város D- i részén, 

Csévharaszt irányába helyezkednek el.  Jelenleg 4 kút (2-5. sz. kutak) üzemeltetésével biztosított a 

vízellátás, mert 2 db kút felújításra vár, a 6. sz. kút nem üzemel, az 1. sz. tartalék.  Az 1. és 4. sz. kutak 

területén lett kialakítva az 1000 m3-es víztározó, ahol a különböző minőségű nyersvizek keveredése 

biztosított. 

A kutakban Grundfos típusú buvárszivattyúk vannak beépítve. A szivattyúk által termelt víz a Vízmű 

telepen található 1000 m3-es „Alsó tározóba” kerül. A tározó előtt klórgázt adagolnak a vízbe. Az 

Alsó tározóból a vizet szivattyúk továbbítják a Monor-Monorierdői hálózatba, valamint a „Felső 

tározóba”, melynek térfogata 1000 m3. A felső tározónál utóklórozás szükséges. Innen szivattyúk 

továbbítják a vizet a „Gombai tározóba”, amely 2 db 250 m3-es medencerészből áll. Innen kapja a 

vizet gravitációsan Gomba és Bénye község, a magasabb településrészek ellátása nyomásfokozóval 

történik. Felsőfarkasd településrész, jelenleg ellátatlan. Monor és Monorierdő települések vízellátását a 

„Felső tározó” biztosítja gravitációsan. Gomba község területén található egy nyomásfokozó, amely a 

település magasabb pontjait látja el a megfelelő nyomású vízzel. 

   

Tervezendő beavatkozások: 

Monor, Monorierdő települések vízminőség javítása –vízkezelési technológia alkalmazásával 

A monori kutakban határértéket meghaladó mennyiségben előforduló vízminőségi paraméter az 

ammónium a vas és mangán. Jelenleg víztisztító technológia nem üzemel a nyersvíz fertőtlenítése 

folyamatosan klórgázzal történik, így a határérték feletti koncentrációjú vízminőségi paraméter 

vízkezelési technológia hiányában óhatatlanul megjelenik a hálózaton. A vízminőségi problémák 

megoldása érdekében vízkezelési technológia kiépítése szükséges.  

Monoron a távlati vízigényeket figyelembe véve egy 3300 m3/d kapacitású vízműtelep megépítése, 

180 m2 kezelőépület építésével, 90 m3 vasiszap ülepítő, 25 m3 iszap sürítő létesítésével.  

Tervezett vízkezelési technológia: ammóniummentesítés, vas-mangántalanítás valamint fertőtlenítés.  

A rendszer működéséhez szükséges az irányítástechnikai rendszer adatkommunikációval.  

A víztisztító technológia kiépítését követően a kútszivattyúk cseréje szükséges (6 db), és a meglévő 

kutak (2 db) felújítása. Szükséges a vízvezeték-hálózat mechanikai tisztítása, összesen 122639 m 

hosszban, melyhez 149 db mosató csomópont kiépítése szükséges.  

 A tervezéssel érintett elemek: 

Víztisztító berendezés műtárgyai 

Víztisztító berendezés gépészete 

Víztisztító berendezés villamos és irányítástechnikai berendezései 

Villamos berendezés átalakítása, bővítése Monor 

Kezelőépület építése Monor 

Vasiszap ülepítő 90 m3 Monor 

Iszap sűrítő Monor 

Kútszivattyúk cseréje Monor 
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Meglévő kutak felújítása Monor 

Irányítástechnikai rendszer adatkommunikációval, vagyonvédelem Monor-Monorierdő 

Próbaüzem 

Meglévő hálózat mechanikai tisztítása Monor-Monorierdő 

Hálózatrekonstrukció (csomópontok kialakítása) Monor-Monorierdő 

(A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció tartalma: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint.) 

(Az építési engedélyezési terv tartalma: az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és 

az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet előírásai 

szerint.) 

A tenderdokumentáció tartalma: a közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. törvény valamint a 

306/2011. (XII 23.) Kormányrendelet előírásai szerint, továbbá a FIDIC szerint, ahol a Tervező által 

elkészítendő fejezetei az alábbiak 

FIDIC „Piros” Könyv szerinti szerződéses feltételek esetében: 

- Műszaki előírások (III. kötet) 

- Ajánlati ár bontása (IV. kötet) 

- Tervdokumentáció (V. kötet) 

A közbeszerzés becsült értéke nettó 24 500 000,- Ft. 

 

e) A szerződés meghatározása:  
Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” 

elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez kapcsolódóan tervezési szolgáltatás beszerzése. 

 

f) A szerződés teljesítés határideje:  
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervek, tenderdokumentációk elkészítése és engedélyeztetésre 

történő benyújtásának határideje 2012. december 20. napja, a szerződés teljesítésének véghatáridejét a 

vonatkozó engedélyek jogerős megszerzése jelenti. 

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A nyertes ajánlattevő köteles rendelkezésre állni – külön díjazás 

nélkül – a második fordulós pályázat közbeszerzési dokumentációjának 4/2011 (I.28.) 

Kormányrendelet 23. alcímében foglalt jóváhagyási eljárásának lezárásáig. Ennek során köteles az 

eljárás során támasztott követelményeknek megfelelően az elkészített terv és tenderdokumentációk 

módosítását elvégezni, szükség esetén az engedélyek módosítására irányuló eljárások lefolytatásában 

közreműködni. 

 

g) A teljesítés helye: 

Monor Város közigazgatási területe (NUTS-kód: HU 102) 

 

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

A szerződést a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül az Európai Unió Kohéziós 

Alapja és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. A támogatás intenzitása 85%. 

A megbízási díj kifizetése utólag, a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint, a Megbízó által 

igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírásai, valamint a 

KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekt hatályos Támogatói Okiratának, valamint a projektre 

vonatkozó valamennyi útmutatónak és az Irányító Hatóság által kiadott valamennyi vonatkozó 

dokumentumnak megfelelően történik. A Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díját, a 

szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően téríti meg az 

utófinanszírozás szabályai szerint Vállalkozó bankszámlájára. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad el.  
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 

 

Fizetési ütemezés: 

1. részszámla (60 %): a pályázatban kötelezően vállalt valamennyi vízjogi létesítési engedélyes / 

építési engedélyes tervek illetékes hatósághoz történő, formailag hiánytalan benyújtását követően 

esedékes. 
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2. részszámla (35%): a második fordulós közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tenderdokumentáció 

közreműködő szervezethez történő benyújtását követően esedékes. 

Végszámla (5 %): az adott pályázatban kötelezően vállalt valamennyi vízjogi létesítési engedélyes / 

építési engedélyes tervekhez kapcsolódó jogerős engedély kézhezvételét követően esedékes. 

 

A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik: 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 

- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. 

 

i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a részajánlattétel [50. § (3) bekezdés] lehetősége vagy annak kizárása:  

Többváltozatú (alternatív) ajánlat (47. §) benyújtása kizárt. 

Részajánlat [46. §] benyújtásának lehetőségét Ajánlatkérő kizárja. 

 

j) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat bírálja el. 
Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 

befejezési határidőre prognosztizált, rögzített vállalkozási díjként kell megadnia. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától, mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati 

feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 

 

k) Kizáró okok: 

k.1) Kizáró okok: 

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

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjai, illetve az 57. § (1) 

bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 

szereplő, amellyel szemben a Kbt.56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. 

k.2) Kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy nem tartozik az 

ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában az ajánlattevőnek a hivatkozott Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia. 

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

olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya 

alatt áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 

56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

Benyújtandó továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 

3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

l) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási módok: 

l.1)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

l.1.1) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
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Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok), ha: 

- 1.a) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, saját vagy jogelődje - a felhívás 

megküldésének napját megelőző - utolsó kettő lezárt üzleti évére vonatkozó, a számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolói alapján lezárt üzleti évek vonatkozásában a mérleg szerinti 

eredménye mindkét évben negatív; 

- 1.b) az előző kettő, pénzügyileg lezárt üzleti évben (2010. és 2011. év) az általános forgalmi adó 

nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (víziközmű építés tervezése) származó árbevétele nem 

éri el a nettó 5.000.000,- Ft-ot. 

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

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

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

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

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

l.1.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1.a) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek 

(közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolniuk kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolójából a mérleget és az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése 

szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Amennyiben a jelen alkalmassági követelmény tekintetében az idézett Korm. rendelet 14. § (2) 

bekezdésében foglaltak alkalmazandók, a közbeszerzés tárgyából származó (víziközmű építés 

tervezése) árbevétel értéke a működésének ideje alatt 1.500.000,- Ft. 

1.b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek 

(közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolniuk kell az előző legfeljebb kettő lezárt üzleti évre 

vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről szóló nyilatkozatát. 

Amennyiben az ajánlattevő az 1.b) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 

jelen alkalmassági követelmény tekintetében az idézett Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 

foglaltak alkalmazandók. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 

igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok). 

 

l.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

l.2.1) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok), ha: 

a) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban 

összességében legalább 2 db, vízjogi létesítési engedélyes víziközmű tervezésre vonatkozó 

referenciával, amelynek értéke elérte legalább az egyik referencia esetében a 20.000.000 Ft-ot. 

b) nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez, valamennyi az alábbiakban 

meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal rendelkező szakemberrel: 

- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési , valamint 

az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. 

melléklete 8.3. pontja szerinti érvényes vízimérnöki tervezői jogosultsággal, (betűjele: VZ) rendelkező 

szakemberrel 

 

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

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

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
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A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg 

 

 

l.2.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

a) Az ajánlattételi felhívás l.2.1) pontjának a) alpontjában előírt követelmény igazolása a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a Korm. rendelet 16. § (5) 

bekezdése szerinti nyilatkozattal, vagy igazolással kell igazolni, melynek tartalmaznia kell legalább 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

- a referenciamunka tárgyát olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való 

megfelelés egyértelműen megállapítható, 

- a referenciamunka értékét (nettó Ft), 

- a teljesítés idejét (év, hó, nap) és pontos helyét  

- információt arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

b) Az ajánlattételi felhívás l.2.1) pontjának a) alpontjában előírt követelmény igazolása a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a szakember megnevezése, 

képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetése a szakember szakmai önéletrajzának 

benyújtásával. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 

igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok). 

 

m) Az ajánlattételi határidő:  
2011. július 30-án 10:00 óra. 

 

n) Az ajánlat benyújtásának címe:  
Monor Városi Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., Titkárság 

 

o) Az ajánlattétel nyelve:  

Magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

p) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult 

személyek: 

Az ajánlatok felbontásának helye: Monor Városi Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 

78-80., I. emeleti tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2012. július 30-án 10:00 óra.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott 

személyek. 

 

q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 

 

r) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 

--- 

 

s) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk: 

késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér; 

 

t) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 

(Programra) vonatkozó adatokat: 

KEOP-7.1.0/11-2011-0026 
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u) A tárgyalásos eljárás 94.§ szerinti jogcíme: 

--- 

 

v) Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt 

alapvető szabályai: 

Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az 

Ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal.  

A tárgyaláson ajánlattevőt nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 

személynek kell képviselnie, a képviseleti jogosultságot minden tárgyalási alkalom megkezdésekor 

írásbeli formában igazolni kell. A tárgyalás szóban történik, arról jegyzőkönyv készül. Az első 

tárgyalási alkalom eredményétől függően kerül sor további tárgyalási alkalmakra; az egyes alkalmak 

között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt befolyásoló új információkat. Ajánlatkérő a 

tárgyalásokat akkor zárja le, amikor megítélése szerint a legkedvezőbb feltételekkel tud szerződést 

kötni.  

 

w) Az első tárgyalás időpontja: 

2012. augusztus 9-én 13:30 óra. 

 

x) Egyéb információk: 

w.1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 

60. § (3) bekezdés) 

w.2) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25-26. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni, együttes ajánlattétel 

esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a 

teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre 

vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési 

megállapodást/szerződést az ajánlatba másolatban csatolni kell. 

w.3) Az ajánlatban benyújtandó a Dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólap is, amelyet 

cégszerűen aláírva, a tartalomjegyzék után kitöltve kell elhelyezni. A felolvasó lap aláírója 

vonatkozásában csatolandó a cégaláírási címpéldány, másolatban. Amennyiben az aláíró nem 

cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

 

w.4) Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint 1 

elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani, és világosan fel kell tüntetni mindegyiken, hogy 

"eredeti példány" vagy "másolati példány". Elektronikus példány alatt Ajánlatkérő az „eredeti” 

ajánlati példány teljes szkennelt változatát érti, melyet „pdf” formátumban kell elkészíteni. A 

példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlat 

eredeti és másolati példányait, valamint elektronikus példányát egy darab zárt csomagolásban kell 

benyújtani, amelyen legalább az alábbiakat kell feltüntetni:  

„Ivóvízminőség javítás – Tervezési feladatok – Ajánlat”. 

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre [ajánlattételi felhívás n) 

pont] közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

w.5) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 

és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 

w.6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlatkérési 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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w.7) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései 

szerint kell eljárni. 

 

w.8) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhet: K&Z Horizontál Kft., 6000 

Kecskemét, Szövetség tér 5. Telefon: 76/500-890; Fax: 76/500-891 

e-mail: biro.balazs@kzhorizontal.hu  

A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2012. július 23. 16.00 óra. 

A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje: 2012. július. 25. 16:00 óra 

 

w.9) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig 

sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 

 

w.10) Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten nyilatkozzon a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra.  

 

w.11) A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra kerülő igazolások 

egyszerű másolatban is benyújthatók.  

 

w.12) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás megküldésének napján lezárt üzleti évet érti. 

 

w.13) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás l.1) és l.2) pontjában 

előírt alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket 

tartalmaznak. 

 

w.13) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: dr. Bíró Balázs 

Hivatalos név: K&Z Horizontal Kft. 

Postai cím: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. 

Telefon: 06-76/500-890 

E-mail: biro.balazs@kzhorizontal.hu  

Fax: 06-76/500-891 

 

y) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:   

2012. július 13. 
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