Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK05196
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) b
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik Rész Nemzeti eljárásrend
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint
utalva a Kbt. 18. §-ára:
nettó 679.830.480,- forint
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele
a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.06.04
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a
hirdetmény ellenőrzését:
Nem kéri
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
Egyéb közlemény:
A minőségellenőrzési tanúsítványt csatoljuk

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Monor Város Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth Lajos utca 78-80.
Város/Község
Monor

Postai irányítószám:
2200

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 29413219

Címzett:
Rajki László projektmenedzser
E-mail:
rajki.laszlo@monor.hu

Fax:
+36 29612310

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Központi szintű
[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Közszolgáltató
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése
[ ] Víz

[ ] Repülőtéri tevékenységek
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú "Ivóvízminőség javítása
Monoron" című projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés
[x] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel
[ ] Lízing
[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja

Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Monor és Monorierdő
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy
évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült

összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú "Ivóvízminőség javítása
Monoron" című projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
45252120-5
Fő tárgy
További tárgy(ak) 45210000-2
45232100-3
45232150-8
45232151-5
71322000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
Tájékoztató mennyiségek:
Engedélyezési (az indikatív tervtől való eltérés esetében, amennyiben az eltérés
következtében ez szükségessé válik) és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a munkák
elvégzéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése. Próbaüzem lefolytatása.
Építési munkák
• Vízműtelep fejlesztése 3330 m3/d (udvartéri csőhálózat kialakítása, területrendezés,
térburkolás, villamos berendezés átalakítása/bővítése, szennyvíz átemelő akna építése 1
db és szerelvény akna építése 5 db, nyomásfokozó cseréje 2+1 db)
• kezelőépület építése 285 m2
• Víztisztító berendezés létesítése 3330 m3/d (vas- és mangántalanítás,
ammóniummentesítés membrán technológiás biztonsági szűréssel)
• Iszapülepítő műtárgy építése 200 m3

• Kútszivattyú cserék, a meglévő kutak egyes vezetékeinek és szerelvényeinek cseréje
illetve az aknák belső felületének javítása: 5 db
• 5. sz. kút melléfúrása 206,5 m mélységben, kútfejaknával, kompletten építéssel,
gépészettel, villamossággal
• Hálózat tisztítása 125 639 fm hosszban
• Irányítástechnika
Rekonstrukciós munkák
• Csomópont átépítések (mosató helyek kialakítása) 149 db
Becsült érték: nettó 679.830.480,- forint, amely nem tartalmaz tartalékkeretet.
Részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentációban került meghatározásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: 14 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
- Jótállási kötelezettség, a sikeres átadás-átvételtől számított 24 hónap.
- Késedelmi kötbér, minimum összege: naptári naponként 500.000 forint. A naptári
naponként 1.500.000 forint vagy azt meghaladó összegű ajánlati elem esetén ajánlatkérő
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A késedelmi kötbér napi
mértéke értékelési részszempontot képez.
- Előleg visszafizetési biztosíték (amennyiben az ajánlattevő igényt tart az előlegre) a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) pontja alapján,
mértéke a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege.
- Teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, mértéke a nettó
egyösszegű ajánlati ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésével
egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő
lejártáig, azaz a sikeres Átadás-átvétel napjáig kell hatályban kell maradnia.
- Jóteljesítési biztosíték: a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, mértéke a nettó
egyösszegű ajánlati ár 2%-a. A jóteljesítési biztosítékot a jótállási időszak kezdő napján,
azaz a sikeres Átadás-átvétel napján kell rendelkezésre bocsátani. A jóteljesítési
biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 45. napig kell hatályban maradnia.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell a
Kbt. 126. (5) bekezdése alapján. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó
részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Előleg: Ajánlattevő a szerződés – támogatási szerződés terhére – elszámolható összege
maximum 30%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az
előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik. Az előleggel kapcsolatban
irányadók a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja, a (4)-(6)
bekezdése, valamint a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak is. További információk a
dokumentációban.
Számlázás: A teljesítés során nyertes Ajánlattevő előlegszámla (amennyiben igényt tart az
előlegre), öt darab részszámla és végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla 20%os, a második 40%-os, a harmadik 60%-os, a negyedik 80%-os, az ötödik 100%-os műszaki
készültségnél (a 100%-os műszaki készültséget a műszaki átadás-átvétel időpontjára kell
elérni) nyújtható be. Az első, második, harmadik és negyedik részszámla értéke egyenként a
nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-ának megfelelő összeg. Az ötödik részszámla értéke a
nettó egyösszegű ajánlati ár 19,9992%-a. Végszámla a próbaüzem lezárását követően
nyújtható be, értéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 0,0008%-a. Az előleg összege az első,
második, harmadik, negyedik és ötödik részszámlából egyenlő arányban kerül levonásra.
Kifizetések: A kifizetések pénzneme magyar forint. A jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő szerződés finanszírozása a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú támogatási
szerződés alapján történik. Az elszámolható költség erejéig a számlák 86,832264%-át a
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú támogatási szerződés alapján szállítói finanszírozás
keretében a Közreműködő Szervet, a számlák 13,167736%-át pedig az Ajánlatkérő egyenlíti
ki. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az Ajánlatkérőt
terheli. A hálózatrekonstrukció költségének maximális elszámolható mértéke nettó
81.950.000,- Forint, az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében az
Ajánlatkérőt terheli. A teljesítés igazolása tekintetében a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdése

irányadó. A részszámlák és végszámla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdése szerint
(alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint), a
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik.
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet. A kivitelezési tevékenység építési engedély
köteles, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján a kivitelezési
munkákra eső ÁFÁ-t a szolgáltatás igénybevevője fizeti. A kifizetés során érvényesülnek a
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai, továbbá a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
előírásai. A finanszírozás részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos szociális, illetve
környezetvédelmi feltételeket határozott meg. További részletek a szerződéstervezetben.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó
- EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált
tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal, vagy
- bármely EU tagállamban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy
- az EMAS vagy ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása
során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszerének egyéb bizonyítékaival a
megadott tevékenységi körre vonatkozóan, továbbá ezt a megvalósítás időtartama alatt
fenntartja és az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, továbbá az 57.§ (1)
bekezdés c)-d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll.
Az igazolás módja:
1) Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint köteles igazolni, hogy
nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, továbbá a Kbt.
57.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
2) Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett

más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
3) Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint köteles igazolni, hogy
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
4) A kizáró okok igazolása vonatkozásában becsatolt dokumentumok keltezése nem lehet
régebbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja. A kizáró okok igazolásával
kapcsolatban irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2013.
november 29.), valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában (2012. június 1.).
5) A Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét, az ajánlattevő saját vagy
jogelődjének az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó három üzleti évéről szóló,
számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóinak mérleg és
eredménykimutatás részeinek benyújtása.
Amennyiben az előírt beszámolók a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetők, a beszámolók adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható
beszámolók csatolása az ajánlatban nem
szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset
fennállása esetén csatolni kell az
ajánlattevő nyilatkozatát a működésének
ideje alatti, közbeszerzés tárgyából
(víziközmű építés és/vagy felújítás)
származó áfa nélkül számított árbevételről.
P.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati
felhívás feladását megelőző utolsó három
üzleti év közbeszerzés tárgya (víziközmű
építése és/vagy felújítása) szerinti áfa

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alább
meghatározott feltételek közül bármelyik
fennáll:
P.1. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző
utolsó három üzleti évben saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
alapján a mérleg szerinti eredménye legalább
kettő évben negatív. A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti eset
fennállása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a működésének ideje alatti, közbeszerzés
tárgyából (víziközmű építés és/vagy felújítás)
származó áfa nélkül számított árbevétele nem
éri el az 550.000.000 forintot.
P.2. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző
utolsó három üzleti év közbeszerzés tárgya
(víziközmű építés és/vagy felújítás) szerinti áfa
nélkül számított teljes árbevétele összesen nem
éri el az 550.000.000 forintot.
P.3. ha bármelyik fizetési számláján volt az
ajánlati felhívás feladását megelőző 2 évben 15
napot meghaladó sorba állítás. (Sorba állítás
alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25.
pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.)
A P.1). P.2) és P.3) pontokban előírt

nélkül számított teljes árbevételéről (attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak).
P.3) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő összes számlavezető pénzügyi
intézményétől származó igazolás
benyújtása (attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak),
melyben legalább a következő
információk szerepelnek:
- fizetési számla száma
- a pénzügyi intézmény mióta vezeti a
fizetési számlát/fizetési számlákat és
- volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás
az ajánlati felhívás feladását megelőző
kettő évben.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben
csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6)
bekezdése szerinti igazolás(ok), továbbá
nyilatkozat(ok). Az igazolásokkal
kapcsolatban a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (4a) bekezdése is irányadó.

alkalmassági követelményeknek való
megfelelésre a Kbt. 55. § (4) és (5) bekezdései
is irányadók. A P.1) és P.3) pontban előírt
alkalmassági követelményeknek (mivel azok
kizárólag egyenként vonatkoztathatók a
gazdasági szereplőkre) elegendő, ha a közös
ajánlattevők egyike megfelel. A P.2) pontban
előírt alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, akár
úgy is, hogy az árbevételi adatok összeadhatók.
A P.1). és P.2) pontokban előírt alkalmassági
követelményekkel kapcsolatban a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdésében foglaltak is irányadók.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladását
megelőző 60 hónapban végzett (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb
építési beruházásainak ismertetése a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §
(3) és (5) bekezdése alapján kiállított,
legalább az alábbi tartalmú igazolással: - a
referenciamunka tárgyának olyan
részletességű megadása, amely az
alkalmassági feltételeknek való
megfelelést egyértelműen igazolja,
- az ellenszolgáltatás összege
- a teljesítés ideje és helye
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alább
meghatározott feltételek közül bármelyik
fennáll:
M.1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 60
hónapban nem rendelkezik legalább egy darab,
szerződésnek megfelelően teljesített olyan
építési referenciamunkával, amelynek tárgya
ivóvízkezelő rendszer építése és/vagy bővítése
tervezéssel, építési munkákkal, beüzemeléssel,
próbaüzem irányítással, amelynek kapacitása
(bővítés esetén a kapacitás növekedés mértéke)
legalább 3.000 m3/nap és amely tartalmazott
membrán szűrési technológia kivitelezését is.
M.2) ha nem rendelkezik az alábbi üzemképes
eszközökkel és berendezésekkel:
• 1 db gumikerekes kotrógép hidraulikus
bontófejjel
• 1db kotró-rakodógép,

Az igazolási móddal kapcsolatban a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §
(6) bekezdése is alkalmazandó.
M.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
üzemképes eszközök, berendezések
leírása, típusának megnevezésével. Azon
eszközök és berendezések, melyek
forgalmi engedéllyel rendelkeznek, az
érvényes forgalmi engedély másolatát az
ajánlatba csatolni kell, illetőleg azon
eszközök és berendezések
vonatkozásában, mellyel bérleti vagy
lízing vagy egyéb szerződés alapján
rendelkezik ajánlattevő, a szerződés
másolatát, illetőleg saját eszközök,
berendezések esetében eszköznyilvántartó
kartont (vagy annak megfelelő
dokumentumot) az ajánlatba csatolni kell.
Az igazolási móddal kapcsolatban
ajánlatkérő az alábbiakra is felhívja az
ajánlattevők figyelmét:
- amennyiben tartós bérleti, jelen eljárástól
függetlenül létrejött és létező,
keretszerződés szerinti bérleti jogviszony
alapján áll a nevezett (azaz nyilvántartási
számmal beazonosított) eszköz,
berendezés az ajánlattevő rendelkezésére,
akkor további (az ajánlati felhívásban
előírtakon túli) igazolási kötelezettségre
nincs szükség az ajánlattevő
alkalmasságának igazolására, az ajánlat
érvényessé tételére;
- amennyiben a jelen beszerzés
megvalósítására vonatkozóan jön létre a
bérleti szerződés, de ennek értelmében
kizárólag a gépek, berendezések
rendelkezésre bocsátása terheli a
bérbeadót, akkor a bérbeadó Kbt. szerinti
besorolása a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet. Ez esetben ekként kell
megneveznie az ajánlattevőnek (Kbt. 55.§
(5) bekezdés a) pont szerinti szervezet), és
az ilyen körben egyébként előírt
nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles
az ajánlat részeként benyújtani (a
kapacitás rendelkezésre bocsátására
vonatkozó nyilatkozatok, igazolások is

• 1 db billenőplatós tehergépkocsi
• 2 db döngölő
• 1 db aszfaltvágó
• 1 db bontókalapács
• 1db vibrációs henger
• 1 db statikus henger
• 1 db lapvibrátor
M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberekkel (egy szakember csak
egy pozíciót tölthet be):
M/3/1) egy fő, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ
felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges
• okleveles építőmérnöki végzettséggel és
legalább 3 év szakmai gyakorlattal, vagy
• építőmérnöki, mélyépítés mérnöki,
közlekedésépítés mérnöki, vízellátás mérnöki,
csatornázás mérnöki végzettséggel és legalább
4 éves szakmai gyakorlattal
M/3/2) egy fő, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV
felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges
• okleveles villamosmérnöki végzettséggel és
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy
• villamosmérnöki végzettséggel és legalább 4
éves szakmai gyakorlattal.
M/3/3) egy fő, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG
felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges
• okleveles gépészmérnök épületgépészeti
szakirányú, okleveles létesítmény mérnök
épületgépészeti szakirányú végzettséggel és
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy
• gépészmérnök épületgépész szakirányú
végzettséggel és legalább 4 éves szakmai
gyakorlattal.
M/3/4) egy fő, aki rendelkezik a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL
tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges
• okleveles építőmérnöki végzettséggel és
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy
• építőmérnöki, vízépítési üzemmérnöki
végzettséggel és legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal.
M/3/5) egy fő minőségirányítási vagy

csatolandók, valamint az alkalmassági
feltételnek való megfelelés is igazolandó
általa).
- amennyiben a jelen beszerzés
megvalósítására vonatkozóan jön létre a
bérleti szerződés, és ennek értelmében a
gépek rendelkezésre bocsátása mellett a
kezelő személyzet biztosításával a
tényleges megvalósításban való
közreműködés is terheli a bérbeadót, akkor
a bérbeadó Kbt. szerinti besorolása
alvállalkozó, és egyben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet is. Ez
esetben ekként kell megneveznie az
ajánlattevőnek alvállalkozóként (vagy az
általa végzendő tevékenységet a
felsorolásban szerepeltetni), és az ilyen
körben előírt nyilatkozatokat,
dokumentumokat köteles az ajánlat
részeként benyújtani (a kapacitás
rendelkezésre bocsátására vonatkozó
nyilatkozatok, igazolások is csatolandók,
valamint az alkalmassági feltételnek való
megfelelés is igazolandó általa).
M.3) A 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket – különös tekintettel a
minőség-ellenőrzésért felelősöket - meg
kell nevezni az ajánlatban. Az előírt
szakemberek esetén az ajánlatba csatolni
kell:
- az előírt gyakorlatot bemutató
önéletrajzot és rendelkezésre állási
nyilatkozatot, a szakember saját kezű
aláírásával ellátva,
- az előírt végzettséget, képzettséget
igazoló dokumentum egyszerű másolatát
- valamennyi szakember esetében az
ajánlatban nyilatkozni kell, hogy mely
szakembert mely pozícióra jelölik. A
szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjára az előírt
szakemberek kamarai nyilvántartásba
vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba
vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4)
alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a

minőségmenedzsment területen szakmérnök
végzettségű szakemberrel, aki
• mélyépítési kivitelezések
minőségirányításának vezetésében legalább 5
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az M.1) – M.3) pontokban előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55.
§ (4) és (5) bekezdései is irányadók. Az M.1)
pontban előírt alkalmassági követelményekkel
kapcsolatban a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak is
irányadók, ezzel kapcsolatban ajánlatkérő közli,
hogy az előírt referenciák a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó
alkalmasságot igazolnak.

második legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte. Az igazolási mód kapcsán a
Kbt. 36. § (3) bekezdés is irányadó.
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben
csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6)
bekezdése szerinti igazolás(ok), továbbá
nyilatkozat(ok). Az igazolásokkal
kapcsolatban a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 17. § (1a) bekezdése is irányadó.
Amennyiben bármely alkalmasságot
igazoló dokumentum nem magyar nyelven
kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, a
dokumentum magyar nyelvű fordítását az
ajánlatba csatolni kell, ajánlatkérő a
magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ]
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont
1. Egyösszegű Ajánlati ár (Szerződéses ár, nettó forintban)
2. Késedelmi kötbér napi mértéke (forintban, naptári naponként min.

Súlyszám
7
1

500.000Ft/naptári nap; a naptári naponként 1.500.000 forint vagy azt
meghaladó összegű ajánlati elem esetén ajánlatkérő egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad.)
Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának
megajánlott mértéke (fő) (min 1 fő; az öt fő, vagy az e feletti számú ajánlati
3.
elem esetén ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.)

0,5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/06/24 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar
[ ] Egyéb:
[ ] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2014/06/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. I. emeleti
tanácskozó
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ]
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (1) – (4) és (6) – (7) bekezdései szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízminőség javítása Monoron
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése

az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető a K&Z Horizontál Kft. címén (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
hétfőtől csütörtökig munkanapokon 9 és 12 óra, pénteki munkanapon 9 és 11 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9 és 10 óra között. A dokumentációba ajánlatkérő
ingyenes betekintést biztosít az előző mondatban megjelölt időpontokban. Ha a
dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 50 § (3) bekezdése szerint
történik. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Egyösszegű Ajánlati Ár esetében a legjobb (legalacsonyabb) ajánlat 100 pontot kap, a többi
ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot.
Késedelmi kötbér napi mértéke esetében a legjobb (legmagasabb) ajánlat 100 pontot kap, a
többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosan kap pontszámot. Az
ajánlatban minimum 500.000 Ft napi késedelmi kötbért kell vállalni, az ezt el nem érő
összegű késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat érvénytelen. A naptári naponként 1.500.000
forint vagy azt meghaladó összegű ajánlati elem esetén ajánlatkérő egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú (100) pontot ad.
Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke
esetében a legjobb (legmagasabb) ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb
ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosan kap pontszámot. Munkanélküli vagy tartósan
munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke részszempontnál az öt fő,
vagy az e feletti számú ajánlati elem esetén ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú (100) pontot ad, továbbá ennél a részszempontnál legalább 1 fő
foglalkoztatását vállalni kell, ennél alacsonyabb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
Az egyes részszempontokon belül a pontszámok kiszámításakor az esetleges tizedes jegyek
úgy kerülnek megadásra, hogy az ajánlati elemek – kivéve az azonosakat – egymástól
megkülönböztethető pontszámot kapjanak. A tizedes jegyekre történő kerekítés minden
részszempontnál azonos számú tizedes jegyig történik. További részletezés a
dokumentációban található.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P.1., P.2. és P.3.; III.2.3. M.1.; M.2. és M.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott
értéke: 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, melyet az ajánlattevőnek az ajánlatkérő
11742056-15392079-10370005 számú fizetési számlájára történő átutalással, vagy bank
vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kell teljesíteni. Az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocstátásának határideje az ajánlattételi határidő lejárta. A nem
átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell
megjelölni, a bankgarancia és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
érvényességi ideje: az ajánlati kötöttség ideje. Átutalás esetén kizárólag az minősül
teljesítésnek, ha az előírt pénzösszeget az Ajánlatkérő fizetési számláján legkésőbb az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóváírták. Az ajánlati biztosíték teljesítését az
ajánlatban igazolni kell, az átutalás teljesítését igazoló dokumentum vagy az előírt
bankgarancia levél eredeti vagy hiteles másolati példányának vagy az előírt készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának
becsatolásával. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen
költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 25.
§ (5) bekezdése is irányadó.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x]
nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban kell benyújtani Az ajánlat papír alapú példányáról
készíteni kell egy azzal mindenben megegyező tartalmú elektronikus másolati példányt is
(pdf formátumban), amelyet cd-re vagy dvd-re írva az ajánlat papír alapú példányához
csatolni kell. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, a papír alapú példány az
irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlatot egy darab zárt csomagolásban kell benyújtani,
amelyen legalább az alábbiakat kell feltüntetni: "Monor KEOP ivóvíz - Ajánlat".
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi magyar nyelvre történő felelős fordítását elfogadja. A benyújtott
dokumentumokkal kapcsolatban a Kbt. 36. § (3) bekezdése is irányadó.
3. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték
kerüljön átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok
tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a
teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek
közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
4. 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.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében és 60. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint
(nemleges nyilatkozat is szükséges).
6. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek, a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerinti szervezet(ek)nek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási címpéldányt,
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő
ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.

7. A próbaüzem időtartama maximum 6 hónap, amely a teljesítés időtartamába beleértendő.
8. A nyertes ajánlattevő a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 9. §-a alapján a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következők szerint: Contractors All Risks (C.A.R.)
típusú építés-szerelés biztosítás, amelyben a Vagyonbiztosítás biztosítási összege az
egyösszegű ajánlati ár, felelősségbiztosítás minimális összege legalább 20 millió forint
káreseményenként és legalább 60 millió forint évente.
9. Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban előírt
igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, és a Kbt.
36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatójában
nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
10) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/06/04 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
K&Z Horizontál Kft.
Postai cím:
Szövetség tér 5.
Város/Község
Kecskemét

Postai irányítószám:
6000

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 76500890

Címzett:
dr. Polyák Csaba
E-mail:
polyak.csaba@kzhorizontal.hu
Internetcím (URL): www.kzhorizontal.hu

Fax:
+36 76500891

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivatalos név:
K&Z Horizontál Kft.
Postai cím:
Szövetség tér 5.
Város/Község
Kecskemét

Postai irányítószám:
6000

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 76500890

Címzett:
dr. Polyák Csaba
E-mail:
polyak.csaba@kzhorizontal.hu

Fax:
+36 76500891

Internetcím (URL): www.kzhorizontal.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani
Hivatalos név:
Monor Város Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth Lajos utca 78-80.
Város/Község
Monor

Postai irányítószám:
2200

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
I. emeleti titkárság

Telefon:
+36 2941321

E-mail:
-

Fax:
+36 29612310

Internetcím (URL):

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST
VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------

