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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.alfoldviz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66528850Fax:Telefon:E-mail:

ZoltánKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000524612019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
56684311

Békéscsaba HU332 5600

Dobozi út 5.

Kis Albert

kis.albert@alfoldviz.hu +36 308712214

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
33816737

Budapest HU 1028

Szabadság Utca 29

Földesi Gábor

Gabor.Foldesi@vaninmc.com
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vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45252127-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység

Víztermelés, kezelés, ellátás

Építési beruházás

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

AT feladata: Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: - rendszer és telepítési terv 
elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel; - szükséges terület tulajdonosi és 
üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; - próbaüzem 
lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; - hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény
: A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig 
nem nagyobb, mint 20 ppm. AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért 
elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnkként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) 
maximális össztérfogata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több.. A megvalósítandó mű városképi megjelenése a 
tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő! AT feladata továbbá: - A telepített egységek műszaki 
jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek. - 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem 
sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő 
műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan; - 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását 
követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható 
hatékonyságának tekintetében; - SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. A beavatkozással érintett teljes mennyiség: - 
szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, - átemelők száma: 20 db. Ütemezés: a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, 
rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési 
engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül; d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap;
e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. f. próbaüzem megkezdésének időpontja:
leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30. g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; h. 
műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 2/a és 2/d pontok esetében AK 
előteljesítést elfogad. AF II.2.7 pontban: - Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, - Befejezés: a szerződés teljesülésének 
lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett próbaüzem esetén. A szerződés feltételes: 
hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az AK., mint 
Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejöjjön. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a 
szerződés hatályba lépésétől számítandók. Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

2020.10.28
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

AT feladata: Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: - rendszer és telepítési terv 
elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel; - szükséges terület tulajdonosi és 
üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; - próbaüzem 
lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; - hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény
: A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig 
nem nagyobb, mint 20 ppm. AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért 
elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnkként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) 
maximális össztérfogata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több.. A megvalósítandó mű városképi megjelenése a 
tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő! AT feladata továbbá: - A telepített egységek műszaki 
jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek. - 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem 
sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő 
műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan; - 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását 
követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható 
hatékonyságának tekintetében; - SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. A beavatkozással érintett teljes mennyiség: - 
szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, - átemelők száma: 20 db. Ütemezés: a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, 
rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési 
engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül; d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap;
e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. f. próbaüzem megkezdésének időpontja:
leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30. g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; h. 
műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 2/a és 2/d pontok esetében AK 
előteljesítést elfogad. AF II.2.7 pontban: - Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, mely a közbeszerzés lefolytatása függvényében 
változhat. - Befejezés: a szerződés teljesülésének lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett 
próbaüzem esetén. A szerződés feltételes: hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Közműtulajdonos és az AK., mint Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejöjjön. Felek ezen körülményt a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) 
bekezdés). A fenti határidők a szerződés hatályba lépésétől számítandók. Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és 
szerződés tervezetben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45252127-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A megvalósítandó műszaki tartalom egy egységes technológia, egy megvalósítási egység, Ajánlattevőnek eredménykötelme kizárólag 
egy egységként történő megvalósítással biztosítható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

BékéscsabaII.1.6) A teljesítés helye:

Szennyvízhálózata kénhidrogén mentesítése

Békéscsaba

Igen

Igen

2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos üzemeltetési költsége (nettó Ft/év) 45

3. Dedikált kapcsolattartó megajánlása (igen/nem) 5
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A GSz a fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot nyújtson be, arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (Kr 17.§(1)), továbbá AT-nek a Kbt.62.§(1)kb) esetében nyilatkoznia szükséges pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38./a)–b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa(i)ról. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben – 
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
(Kr 13.§). Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a 
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kr 13.§(2) szerint. AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok (Kr 17.§(2)). AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha AK nem tette kötelezővé a már ismert AV-k 
megnevezését. Az ajánlatkérő a Kr-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (4), ill. Kr 17. § alapján). A kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi (Kr 1.§(7)). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az 
alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be. Jogszabályok: a 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt.62.§(1)g-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró 
feltételek valamelyike.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

AK Kbt.114. §(11)-t nem alkalmazza. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg GSZ létrehozását. Nem ismétlődő, nincs aj.bizt. AK 
felhívja a figyelmet Kbt.115. § (6)-ra.

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

501. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

2019.06.04 2020.10.28

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlattétel, kifizetés pénzneme: HUF. Finanszírozás: saját forrásból. Vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(6) és (
7) - Ép. Kr 30-32/B.§ - 2007. évi CXXVII. tv - Ptk. 6:130.§(1)-(2) Fizetési ütemezés: - Előleg: • mértéke: a kivitelezési feladatokra 
vonatkozó ajánlati ár 10%, • igényelhető előlegbekérő alapján15 napos fizetési határidővel • elszámolás: 1. részszámlában. - 
Számlázás: • előlegszámla az előleg jóváírásának napjával • 1. rész-számla: előzetes műszaki átadás-átvételt követően a kivitelezés 
ajánlati árának 100 %-a, előleg elszámolásával • végszámla: a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárását 
követően a próbaüzem ajánlati árának 100 %-a - Tartalékkeret: nem. Az ügylet egyenes adózású a vállalási ár áfával növelt bruttó 
összegű. Vonatkozó előírások a szerződés tervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: A kivitelezési feladatok nettó egyösszegű ajánlati árának 1 %-a/megkezdett késedelmes nap, max. 20%. Hibás 
teljesítési kötbér: a próbaüzem nettó egyösszegű ajánlati árának 20 %-a Meghiúsulási kötbér - kivitelezésre vonatkozó maximális 
késedelem esetén, alapja a teljes nettó egyösszegű ajánlati ára, mértéke 20 %. - a próbaüzem eredményessége tekintetében a II. 
osztályú teljesítés paramétereinek nem teljesítése esetén, alapja próbaüzem nettó egyösszegű ajánlati ára, mértéke 30 %-a - egyéb 
okból bekövetkező lehetetlenülés esetén: alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke 20 %. Jótállás: a próbaüzem sikeres lezárását 
követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától számítva 24 hónap. Jólteljesítési biztosíték: alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, 
mértéke 5 %, időtartama a próbaüzem sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától számított legalább 24 hónap. 
A vonatkozó előírások a szerződéstervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) 
Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Nem

Nem

Nem
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II.2.5 ponthoz: 1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 1.1 A beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti,elektromos) 
kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft) súlyszám: 35 1.2 A megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését követő 
próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft) súlyszám: 15 Ért: 0-10; 1-2. é.sz: relatív, fordított arányosítás, 3. ész: abszolút, 
diszkrét hasznossági függvény. 2. Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg: egyösszegű ajánlati árra nettó 50.000.000 Ft 3. 
Nem kell megadni: a közbeszerzésnek azt a részét, mely teljesítéséhez az AT AV-t vesz igénybe (Kbt. 66.§ (6) a) és ajánlat 
benyújtásakor már ismert AV-at (Kbt. 66. (6)b). AK felhívja a figyelmet Kbt.138.§ (1)-(2), (4)-(5). 4. Kieg. táj. kérhető, válaszKbt
.114.§ (6) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§) AK konzultációt és hely. bejárást nem tart. 5. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, 
de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(4),(5) ill. – adott esetben – EKR Kr13.§(3)-(4) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (EKR 
Kr10.§(2)), melyre EKR Kr 13.§ (1) vélelem az irányadó. Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja (EKR Kr 13.§(2)
). AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy 
annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§ (1)). AT az alk.felt.megf. és a 
kiz.ok.ig-ra EKR Kr 12.§ (2) szerint is jogosult. 6. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) 
szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi 7. AK – felmerülése esetén – aránytalanul alacsony ár 
vizsgálatát Ép. Kr 25.§ szerint végzi. 8. AT-nek, közös AT-knek, Kbt.65.§(7) ill. ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő szervezet 
által, egyszerű elektronikus másolatban benyújtandó: • hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta); • amennyiben
az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán 
túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is. 9. A szerződéskötés feltétele: - minimum 37 millió Ft/év és 7 
millió Ft/káreseményre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés megléte - építőipari kivitelezést végzők Étv. szerinti 
névjegyzékében szereplése - a szerződés teljesítéséhez szükséges a szerződés tervezetben előírt felelős műszaki vezető 
megnevezése és jogosultságuk igazolása. AT tudomásul veszi, és vállalja, hogy ezek elmaradása szerződéskötéstől való 
visszalépésnek minősül a Kbt.124.§(4) alapján, AK – kihirdetése esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet 
szerződést. 10. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet 
szerződést. (Kbt.131.§ (4)) 11. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t. 12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

Nem
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Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM 
rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem 
nyújt. 14. A felhívás a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 15. Szavatosság: a próbaüzem sikeres lezárását 
követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától számított 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a megépített műszaki 
megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható hatékonyságának tekintetében.




