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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A Kbt. 115. § szerinti eljárás 
 

X Építési beruházás 

 Árubeszerzés 

 Szolgáltatásmegrendelés 

 Építési koncesszió 

 Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

 

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt. (AK AK00844) 

Postai cím: Dobozi út 5. 

 

Város/Község: Békéscsaba 

 

Postai 

irányítószám: 5600 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Bujdosó Zsolt Építési osztályvezető 

Telefon: +36306385594 

E-mail: bujdoso.zsolt@alfoldviz.hu 

 

Fax: +36 66 528850 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

I.2.) Közös közbeszerzés 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:         igen  nem 

I.3)  Kommunikáció  

A közbeszerzési dokumentumok elérése:  

A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen – a műszaki dokumentumok kivételével - , 

közvetlenül és díjmentesen egyidejűleg megküldésre kerülnek az ajánlattételre felkérendő gazdasági 

szereplők részére. A műszaki dokumentáció elérhető: kozbeszerzes.alfoldviz.hu oldalon a 

„TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL” c. 

dokumentumban megadott elérési adatokkal. 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

 a fent említett cím 

 másik cím 

  

Hivatalos név: Vanin Kft. 

Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2. 

Város/Község: Budapest 

 

Postai irányítószám: 

1026 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: dr. Kászoni-Habi Ildikó 

Telefon: + 36 12251585 

 

E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com Fax: + 36 12251585 

Az ajánlatok benyújtandók 

mailto:bujdoso.zsolt@alfoldviz.hu
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 elektronikus úton 

 a fent említett címre: 

 a következő címre: 

Hivatalos név: Vanin Kft. 

Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2. 

Város/Község: Budapest 

 

Postai irányítószám: 

1026 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: dr. Kászoni-Habi Ildikó 

Telefon: + 36 12251585 

 

E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com Fax: + 36 12251585 

Internetcím (URL): 

I.4.) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű  Közszolgáltató 

 Regionális/helyi szintű  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Közjogi szervezet  Egyéb 

I.5.) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 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.6) FŐ TEVÉKENYSÉG 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- 

szolgáltatások  

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb: (nevezze meg)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: 

Ivóvíz vezeték kiváltási kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében – III-IV. szakasz.  

II.1.2) Fő CPV-kód  Kiegészítő CPV-kód 

mailto:gabriella.gurszki@vaninmc.com
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45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése 

II.1.3) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

Ivóvíz vezeték kiváltási kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében – III-IV. szakasz. 

II.1.5) Becsült érték2 

áfa nélkül      Pénznem:   

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség van 

Ajánlatok benyújthatók12  

 valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: […. ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda szerződéseket: 

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő számára elsődleges és kiemelt szempont a pontos 

és határidőre történő munkavégzés. Amennyiben adott esetben az eljárásban részekre bontás okán több 

ajánlattévő lenne az eljárás nyertese úgy felmerülhet annak kockázata, hogy a munkaterületen való egyidejű 

jelenlétük a teljesítési határidő csúszását eredményezi egymás akadályozása okán. A munka folyamathoz 

kapcsolód határidők megfelelő időben történő teljesítését egy vállalkozó irányában a Megrendelő is nagyobb 

ráhatással tudja biztosítani. Indok továbbá, hogy a műszaki tartalom sem indokol részekre bontást, hiszen 

annak egysége a nyertes ajánlattévő által is fenntartható a pontosan és szerződéssszerű minőségben végzett 

munkája által.  

II.2) A közbeszerzés ismertetése 

II.2.1) Elnevezés  

Ivóvíz vezeték kiváltási kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében – III-IV. szakasz. 

II.2.2) További CPV-kódok 

45232100-3 Vízvezeték-építés járulékos munkája 

45232150-8 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka 

45232151-5 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák  

Kiegészítő CPV-kód 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód HU 333   

A teljesítés helye:  

Andrássy u. 29. - Kálvin J. tér   

Bocskai u. - Bajcsy-Zsilinszky E. u. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

„Tram - Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged 

viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” vasúti beruházás kivitelezési munkáinak építése 

kapcsán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az ALFÖLDVÍZ 

Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. kezelésében lévő ivóvíz rendszert érintő közműkiváltás 
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munkálataihoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése az alábbiak szerint: 

 

- Andrássy u. 29. - Kálvin J. tér  DN 160 ill. 315 PE esetében a meglévő ivóvízhálózati gerincvezeték 

kiváltása PE anyagú vezetékre az alábbi táblázatban meghatározott munkanemek és mennyiségek 

figyelembevételével: 

  

 munkanem me. egys.  mennyiség 

IVÓVÍZ HASZONCSŐ     

DN 90 PE m 21,4 

DN 160 PE m 161 

DN 315 PE m 235 

VÉDŐCSŐ     

DN 160 PE m 21 

DN 400 PE m 20 

IVÓVÍZ BEKÖTŐVEZETÉK db 7 

TŰZCSAP db 1 

AKNÁS CSOMÓPONT db 3 

        
         

- Bocskai u. - Bajcsy-Zsilinszky E. u.  DN 160 PE esetében a meglévő ivóvízhálózati gerincvezeték 

kiváltása PE anyagú vezetékre az alábbi táblázatban meghatározott munkanemek és mennyiségek 

figyelembevételével: 

  

 munkanem me. egys.  mennyiség 

IVÓVÍZ HASZONCSŐ     

DN 110 PE m 23 

DN 160 PE m 231 

DN 200 PE m 38,6 

DN 315 PE m 49,5 

VÉDŐCSŐ     

DN 400 PE m 44,6 

IVÓVÍZ BEKÖTŐVEZETÉK db 4 

TŰZCSAP db 1 

AKNÁS CSOMÓPONT db 2 

 

Az ellátandó feladatokat és mennyiségeket teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

Műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazzák. 

II.2.5) Értékelési szempontok  

 A legalacsonyabb ár 

VAGY 

 A legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által a – a dokumentációban – meghatározott 

költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani 

VAGY 

 A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az alábbi értékelési szempontok szerint: 
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Értékelési szempontok 

 Ár szempont: 

1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 Minőségi szempont 

2) Felelős műszaki vezető felkészültsége szakmai tapasztalata (db; 

Kbt.77.§ (1) bekezdés alapján a legkedvezőtlenebb: 1 db, 

legkedvezőbb 7 db)  

3) Jótállási időtartam (hónap; Kbt. 77.§ (1) alapján 

legkedvezőtlenebb: 12 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 

 Költség szempont 

Súlyszám 

 

70 

 

 

 

20 

 

10 

 

II.2.6) Becsült érték áfa nélkül: 2  

45.596 000 Pénznem: HUF 

II.2.7) A szerződés időtartama  

A teljesítés véghatárideje: 2017. július 25. 

A szerződés meghosszabbítható:  igen  nem 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):   igen  nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információk 

Vételi jog (opció):  igen  nem 

A vételi jog (opció) leírása:   

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról 

 az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk  

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

 igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

II.2.13) További információk 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) Részvételi feltételek 

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

Kizáró okok felsorolása: 
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A kizáró okok (Kbt. 114.§ (1) bekezdés) alapján: 

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

gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben g-k), m) és q) pontjaiban foglalt 

kizáró feltételek valamelyike;  

- ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 

következnek be. 

 

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése: 

Igazolási mód az ajánlatban: 

A Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján a Kbt. 67.§ (2) bekezdés szerint fentiekben előírt kizáró okok fenn nem 

állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot kell ajánlattevőnek benyújtania arról, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. 

(X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  

 

Az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kormányrendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 

foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 

fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha az ajánlatkérő 

nem tette kötelezővé a már ismert alvállalkozók megnevezését.  

Az ajánlatkérő a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a 

rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (4) 

bekezdés, illetve Kormányrendelet 17. § alapján). 

A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet az ajánlati felhívás 

feladásának napjánál korábbi. 

 

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

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás: - 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:    Alkalmassági minimum-követelménye(i)k 

meghatározása: --- 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmasság minimumkövetelménye(i)k 

meghatározása: --- 

  

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: - 
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2  

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja                 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik                                    

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott                                               

III.1.6) A szerződés biztosítósítékai2  

Késedelmi kötbér: alapja a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás, azaz a nettó egyösszegű 

ajánlati ár (vállalkozói díj), mértéke 0,1 %/megkezdett késedelmes nap. A késedelmi kötbér alkalmazására 

ajánlatkérő a teljesítés véghatárideje tekintetében jogosult, maximális mértéke 20%. 

Meghiúsulási kötbér: alapja a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás, azaz a nettó 

egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj), mértéke 20 %. 

Hibás teljesítési kötbér: alapja a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás, azaz a nettó 

egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj), mértéke 0,2 %-a/nap, maximális mértéke 20 %-a. 

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva 12 hónap, illetve a nyertes ajánlattevő 

vonatkozó vállalása szerinti időtartam. 

Jólteljesítési biztosíték: alapja a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás, azaz a nettó 

egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj) 5 %-a. A jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés Megrendelő 

által igazoltan történő teljesítésekor kell rendelkezésre bocsátani. A jólteljesítési biztosítékot a 

szerződésszerű teljesítést követő 60. napig kell érvényben tartani.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre:  

A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 

B) A finanszírozás az ajánlatkérő saját forrásából történik. Ajánlatkérő nettó egyösszegű ajánlati ár 

(vállalkozói díj) 5%-nak megfelelő összegű tartalékkeretet képez, melynek felhasználására vonatkozó 

szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

C) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó 

igénybevétele esetén a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 32/A. § szerint történik. 

Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítését, és ennek az ajánlatkérő által 

elismerését (teljesítésigazolást) követően kiállított számla megküldését követően, banki átutalással történik 

oly módon, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi 

kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés). 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ (Art.) 

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 Az építési beruházások, és az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 
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D) Fizetési ütemezés:  

D1) Előleg 

A nyertes ajánlattevő a szerződés tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított összege 

(vállalkozói díj, azaz egyösszegű ajánlati ár) 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét 

biztosítja.  

Elszámolás az előleggel: a végszámlában történik. 

D2) Számlázás 

A nyertes ajánlattevő megfelelően kiállított rész- végszámlát nyújthat be az alábbi ütemezésnek megfelelően, 

az alábbi – előleg levonása előtti – értékben:  

részszámla: a nyertes ajánlattevő részszámla benyújtására jogosult a kivitelezés elismert 40 %-os készültségi 

fokának megfelelően, a mindkét fél által aláírt teljesítésigazolás alapján, melynek összege a szerződés 

tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított összege (vállalkozói díj, azaz egyösszegű 

ajánlati ár) 40%-a; 

végszámla: a dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerinti teljesítéskor, a 

szerződés szerinti teljes műszaki tartalom hiba- és hiánymentes átadás-átvételét követően jogosult a 

végszámlát benyújtani – lehívott előleggel csökkentett – fennmaradó értékben. 

E) Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó (rész) teljesítésigazolás 

kiállítását követően kerülhet sor.  

F) A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell 

eljárni. 

A finanszírozás részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet2: 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös 

ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell 

nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt. 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők esetében  Közszolgáltató ajánlatkérők esetében  

 Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti 

eljárás, melyben az ajánlatkérő nem 

tárgyal 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított  

Indokolás:  

 Tárgyalásos eljárás 

  Nyílt 

 Meghívásos 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd  

 Innovációs partnerség  
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 Gyorsított  

Indokolás:  

 Versenypárbeszéd  

 Innovációs partnerség  

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                          

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben1: •••••/••••(KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2017/04/18 (év/hó/nap)                                              Időpont: 11:00 óra 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 

tervezett napja4 (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  ••••/••/••(év/hó/nap)       

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók1 

 Magyar  

 További:  

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: ••••/ ••/••-ig(év /hó/nap ) 

vagy 

Az időtartam hónapban:  ••• vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2017/04/18 (év/hó/nap)                                              Időpont: 11:00 óra  

Hely: VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni. 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje2: 
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VI.2) Információk az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton zajlik: 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: 

 A fizetés elektronikus úton történik: 

VI.3) További információk 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: 

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha 

valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, 

illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Az ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen tájékoztató szerinti eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. Jelen 

eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés létrejöttének feltétele az, hogy a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos, a NIF Zrt, mint Építető és 

az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató között ugyanezen tárgyban együttműködési 

megállapodás, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és 

az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató között ugyanezen tárgyban vállalkozási szerződés jöjjön 

létre. Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerint). 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

  Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához 

köti.  

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja ••••/ ••/••és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybe vétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt 

(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót 

kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

Ajánlatkérő e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§ (1)-(2), (4)-(5) bekezdéseiben 

foglaltakra. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 

Ajánlatban, vagy részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 

eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  

 igen  nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás esetén: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
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érvénytelenné nyilvánítja1 

Érték ÁFA nélkül:                       Pénznem:        

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó 

információ2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések 

megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa2: 1-10. 

VI.3.9) A módszer (módszerek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszám megadásra kerül2:  

Értékelési szempontok  Értékelési módszer 

szempontonként 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) relatív, fordított arányosítás 

2. Felelős műszaki vezető felkészültsége 

szakmai tapasztalata alapján: projektek 

száma (db); Kbt.77.§ (1) bekezdés alapján 

a legkedvezőtlenebb: 1 db, legkedvezőbb 7 

db) 

abszolút, folytonos hasznossági 

függvény 

3. Jótállási időtartam (hónap; Kbt. 77.§ (1) 

alapján legkedvezőtlenebb: 12 hónap, 

legkedvezőbb: 36 hónap 

abszolút, folytonos hasznossági 

függvény 

 

 

Az értékelési módszer részletes ismertetését a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  

Az értékeléskor elért pontszámok az értékelési részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után 

ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. A legmagasabb összesített súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő 

lesz az eljárás nyertese. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru-, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 

életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk 

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsonyár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 

ajánlatok értékelését követően végzi el. 

 Ajánlatkérő a bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 

az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) Tovább információk: 

1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő 

nem küldött ajánlattételi felhívást [Kbt. 115.§ (4) bekezdés].  

2. Az ajánlattevők az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 

kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés meghatározottak szerint, melyekre 

ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint adja meg a vonatkozó kiegészítő 

tájékoztatást.  

3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatot egy – eredeti – példányban, írásban és zártan, a felhívásban 
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megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, határidő lejártáig. Az 

eredeti példányt a Kbt. 47.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni. 

Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány benyújtását pdf vagy egyéb az utólagos 

módosítás lehetőségét kizáró formátumban,CD-n vagy DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordózón 

(Kbt. 68.§ (2) bekezdés). A papír alapú és az elektronikus ajánlati példány különbözősége esetén a papír 

alapú ajánlati példány az irányadó.  

Az ajánlatok benyújtásának ideje: az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon hétfőtől-

péntekig 10:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő 

időpontjáig. 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

4. Fordítás: Az eljárás, így az ajánlat nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása 

esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell 

csatolni az ajánlatban (Kbt. 47. § (2) bekezdés), melyet az ajánlatkérő köteles elfogadni. Előzőeken 

túlmenően ajánlatkérő elfogadja az eredetileg több (idegen és magyar) nyelven készült iratokat, illetve a 

hiteles fordítási formát is. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás tartalmát vonja elbírálás alá. 

5. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt. 

66. § (2), (4)-(5), és – adott esetben – a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben foglaltakat.  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban köteles nyilatkozni 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről és az annak tartalmáról.  

Benyújtandó továbbá az árazott költségvetés, az egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozat, és adott 

esetben az egyenértékűség igazolása, benyújtandó az ajánlat értékelése körében a 2. értékelési 

szempontra tett vállalás bemutatása és alátámasztása.  

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat.  

6. Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az 

adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes 

elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns 

információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 

információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági 

nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás 

benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának 

az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik (Kbt. 69. § (11) 

bekezdés).   

7. Az aláírási mód és jogosultság ellenőrzése érdekében a cégnek minősülő ajánlattevőnek az ajánlathoz 

csatolni kell a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti – egyszerű másolat – formában: 

- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás-mintát; 

- 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. 

8. Ellenőrzés tűrése: szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról 

szóló hatályos törvény, továbbá az ajánlatkérő jogállása szerinti illetékes ellenőrző szervezetek, feladat- 

és hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabályok szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 

meg. 
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9. Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 

magyar helyi idő (CET) szerint értendő. 

10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ára. 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára 

kiterjedő, legalább 10.000.000 Ft/év és 2.000.000 Ft/káresemény biztosítási értékű felelősségbiztosítási 

szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a 

felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell 

bemutatnia. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt. 

134. § (4) bekezdés szerint jár el.  

11. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum 

(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 

amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 

folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra 

hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 

megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő 

köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. 

Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, 

megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az 

egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 

12. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelölte. 

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontot. 

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a felhívásban általánosan Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a felhívásban általánosan Kormányrendelet), az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, illetve – adott 

esetben – a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során 

megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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