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Ózd_SH/3/13.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.05.31.
Iktatószám: 8695/2013
CPV Kód: 45231300-8;45232151-5;45232150-8;45232430-5;44161200-8;44162500-8

Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ózd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.06.17.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

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: Ózd Város Önkormányzata

Postai cím: Városház tér 1.

Város/Község: Ózd

Postai irányítószám: 3600

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Csák-Molnár Eszter

Telefon: +36 48574169

E-mail: molnar.eszter@ozd.hu

Fax: +36 48574198

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
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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

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 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

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz
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 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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 Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.

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

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Ózd

NUTS-kód: HU311

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
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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:

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 Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak: 45232151-5

45232150-8
45232430-5
44161200-8
44162500-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

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) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási 
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című 
pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a 
dokumentációban meghatározottak szerint: 
Főbb munkamennyiségek: 
a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték
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5422,3 m 
Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással 
összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint: 
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m 
vezetékhosszal együtt) 
D225 KPE (P10) 14860,4 m 
D160 KPE (P10) 4835,4 m 
D110 KPE (P10) 4284,9 m 
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) 
D90 KPE (P10) 898 m 
D63 KPE (P10) 264,1 m 
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi 
megoszlás szerint: 
D25 KPE (P10) 1957,4 m 
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) 
D32 KPE (P10) 1433,7 m 
D63 KPE (P10) 1301,2 m 
D90 KPE (P10) 6,1 m 
D110 KPE (P10) 11,9 m 
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó 
állomással, az alábbi megoszlás szerint: 
D110 KPE (P10) 173,9 m 
D90 KPE (P10) 2296,5 m 
D63 KPE (P10) 1841,9 m 
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint: 
D32 KPE (P10) 40,0 m 
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása; 
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, 
osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600 m3 
térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása. 
c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség 
szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; 
d) 17 db új vízmérő hely kialakítása; 
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő 
vízhálózaton 
e) 67 db tolózár cseréje 
67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban 
üzemelő vízhálózaton. 
f) Üzemirányító rendszer kiépítése 
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló 
medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer 
kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél. 
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése 
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai 
adatbázis építése szükséges. 
További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban): 
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a) Szervezési feladatok 
- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése); 
- Kitűzési terv; 
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, 
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő 
részére történő átadása. 
b) Szakfelügyeletek biztosítása 
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti 
feladatok ellátása is); 
c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok 
- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése; 
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában 
és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken; 
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban. 
Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos 
munkák elkészítését is: 
- felvonulás; 
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése; 
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi 
és minőségi előírások szerint; 
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése; 
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés; 
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése; 
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása; 
- üzempróbák elvégzése; 
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése; 
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások; 
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái; 
- zöldkárok helyreállítása; 
- deponálás; 
- hulladékelszállítás és elhelyezés; 
- közterület használati díjak; 
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás. 
A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. 
kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza. 
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos 
együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői 
követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza. 
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi 
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti 
minőség-ellenőrzési tervvel. 
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen 
kifejtésre. 
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési 
engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő
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átadása. 
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. 
A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

(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): 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: 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: 27 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)

Késedelmi kötbér: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 0,3 %-a / késedelmes naptári 
nap, de ennek teljes összege legfeljebb az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 15 %-a. 
Jótállás: időtartama az építési, rekonstrukciós munkák vonatkozásában 60 hónap, az üzemirányítás 
szoftver, hardver vonatkozásában pedig 36 hónap. 
Teljesítési biztosíték: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a, a teljesítési 
biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. 
Jólteljesítési biztosíték: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 3 %-a, a jólteljesítési 
biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az előleg teljes összegével megegyezik. 
A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az 
ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és a dokumentációban meghatározott határidőig 
érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg
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rendelkezésre bocsátásának feltétele. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
• 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.
Konkrét fizetési feltételek:
— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
— Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő mértékben előleget biztosít, feltétel nélküli
előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg a
részszámlákban kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt
előleg mértéke részszámlánként a számla értékének 25 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes
összege elszámolásra nem kerül.
— A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítés mérése százalékos
előrehaladás alapján történik.
— Részszámla 3 havonta az igazolt teljesítést követően nyújtható be. A részszámlák (Közbenső
kimutatások) minimális értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó
értékének 5 %-a, maximális értéke pedig nem lehet több mint az egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. Az
előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó ajánlati
ár 70 %-ánál. A 15% mértékű végszámla benyújtására valamennyi nem jogerős üzemeltetési
engedély megszerzését követően kerülhet sor.
— A kifizetés során a Kbt. 130. § (3), (5) – (6) bekezdése, a 131. §, valamint a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 12-14. § szakasza irányadó.
— A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződés
tervezet tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján történik.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Az ajánlattevő a dokumentáció mellékletét képező nyilatkozattal csatlakozhat az integritási 
megállapodáshoz. A nyertes ajánlattevő által aláírandó vállalkozási szerződés integritási klauzulát 
tartalmaz. Az integritási megállapodás, az ajánlattevői nyilatkozat és szerződés a dokumentáció 
mellékletét képezik. 
Valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell a magyar 
szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével. Amennyiben nem rendelkezik a nyertes ajánlattevő által 
bevonni kívánt szakemberek mindegyike a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével, a 
nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén legalább 1 fő, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
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ismeretével rendelkező szaktolmács folyamatos rendelkezésre állását biztosítani a szerződés
teljesítése során.

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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a
Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll, illetve nem lehet
ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok
fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésének megfelelően
nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontját a 310/2011.(XII.23.)
Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, 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 (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.
§ (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó
nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat
mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be
arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok
hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: 
- pénzforgalmi számla száma, 
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, 
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot 
meghaladó sorban állás. 
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt 
üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az 
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő 
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása 
szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
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Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell
haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. 
P/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző
kettő lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a
tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek teljes nettó árbevétele, ill. közbeszerzés tárgya
szerinti nettó árbevétele számtani átlagának kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti
évet egy évnek tekintve). 
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás 
feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 
P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az üzemi/üzleti tevékenység eredménye a felhívás 
feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év mindegyikében negatív. 
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
(ivóvízkezelő mű és/vagy vonalas vízi létesítmény építés és/vagy felújítás/vagy bővítés) származó 
nettó árbevétele nem éri el az 1 milliárd Ft-ot. 
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év átlagban nem éri el a 800 
millió Ft-ot, illetve az közbeszerzés tárgyából (ivóvízkezelő mű és/vagy vonalas vízi létesítmény 
építés és/vagy felújítás/vagy bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év átlagban nem éri el az 500 
millió Ft-ot. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve 
azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek
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értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb építési
beruházásainak bemutatása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozatból/
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
A csatolt nyilatkozatból/igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az
egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetőleg a műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, legalább az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.
M/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének d) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat a felhívás feladásának napját
megelőző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról.
M/4. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének
megjelölésével.
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az
önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával, a szakmagyakorlási jogosultság -
amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok
egyszerű másolatban történő benyújtásával, igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fognak állni.
M/5. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatása, annak
bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek
hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb
bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének
megfelelően.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 
M/1. a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap összességében,



12

- legalább 1 db, teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), ivóvízvezeték építésére
vonatkozó városi környezetben megvalósult referenciával, mely tartalmazott legalább 17.000 m
hosszban elvégzett csőfektetést földmunkával, zsaluzással, burkolatbontással és helyreállítással, 
- legalább 1 db, teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább 500 m3 méretű
víztározó építésére és/vagy kapacitásbővítésre vonatkozó referenciával. 
- legalább 1db befejezett, vízi közmű kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, összesen
legalább nettó 600 millió forint értékű referenciával/referenciákkal. 
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra
esik. 
M/2. legalább a munkák megvalósításához szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas
állapotú - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel: 
- legalább 1db gumikerekes forgó-kotró gép 
- legalább 1db kotró-rakodógép 
- legalább 1db gumilánctalpas / gumikerekes minikotró 
- legalább 1 db, legalább 8 tonna teherbírású tehergépjármű 
M/3. a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év átlagában legalább 25 főt elérő
éves átlagos statisztikai létszámmal. 
M/4. legalább az alábbi szakemberekkel: 
a) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A (vagy hatályos
átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű) felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember, aki vízi létesítmény kivitelezésének felelős
műszaki vezetésében legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik. 
b) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti VZ-T (vagy hatályos
átsorolás előtti vagy más tagállamban letelepedett szakember esetében azzal egyenértékű)
tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki legalább 3 éves tervezési tapasztalattal
rendelkezik vízi közművek tervezésében; 
c) 1 fő, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik építési beruházás(ok) megvalósítása
kapcsán 3 éves minőségirányítási és/vagy minőségbiztosítási szakmai gyakorlattal. 
d) 1 fő, tehergépkocsi vezetővel, 
e) 3 fő nehézgépkezelővel 
Egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető. 
M/5. generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építésére és/vagy
mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi
intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott 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 válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott 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

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 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:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)



14

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 7
Fenntarthatósági terv szakmai minősége 3

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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 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: 2013/06/17 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 190500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció árának (150.000,- Ft + Áfa) megfizetése teljesíthető átutalással a PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú
számlájára. A közlemény rovatba a következőket szükséges feltüntetni: „Ózd - kivitelezés”.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

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

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
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-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: 2013/06/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. §-ában meghatározottak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

"Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program (Svájci-Magyar Együttműködési Program).

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) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Az ajánlatkérő képviselője a dokumentáció vételárának átutalását tanúsító igazolás, valamint a
kérelmező email címét tartalmazó, a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax
(+36/1-411-8401), vagy e-mail (fodor.gergely@provitalzrt.hu) útján történő megküldését követően
gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-15.00
óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11.00 óráig. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6)
bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra át nem
ruházható.

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:

1-10

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
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ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2.
részszempont esetében a sorbarendezés és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója "az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról" (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti
arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban meghatározottak szerint:
A 2. részszempont esetében a vizsgálati elemek az alábbiak:
1. A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések felsorolása
1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére
1.2. A kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés csökkentésére.
2. A projekt megvalósítása során felmerülő környezetvédelmi kockázatok felmérése, kezelése
2.1. A lehetséges környezetvédelmi kockázatok felmérése
2.2. A környezetvédelmi kockázatok kezelésére javasolt stratégia, helyesbítő és megelőző
tevékenységek
3. A kivitelezés során alkalmazott eljárásoknál a környezetvédelmen felül a fenntartható fejlődés
érdekében tett intézkedések
4. A kivitelezéssel összefüggő szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak
csökkentése érdekében

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

igen

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:

P/1-P/3.; M/1-M/5.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték 
összegszerűen meghatározott mértéke 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint. Az ajánlati 
biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 
– Az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734121-15350088 számú számlájára az ajánlattételi 
határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma 
minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának); 
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával; 
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: 
– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); 
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel; 
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel. 
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához 
zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül
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visszafizetésre.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, 
a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem 
szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú 
példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati 
példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson 
"AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 
megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció 
előírásait kell alkalmazni. 
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni kell!) 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk 
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági 
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül 
részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy 
gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből.) 
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, 
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját, 
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven 
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § 
(3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéről ajánlattevő köteles 
cégszerű nyilatkozatát becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 
5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az 
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon 
ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös
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ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, 
hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
ajánlattevőt terheli. 
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja. 
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 
12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. 
Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához 
szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot 
becsatolni. 
13) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 
15) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban 
nyilatkoznia kell. 
16) Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést 
hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni. 
17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint az 
ajánlattételi dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket 
elfogad. 
18) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 
Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is észlelhető lett 
volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt. 
19) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére, hogy a dokumentáció 22. számú
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mellékleteként kiadott nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz csatolásával, önkéntes jelleggel
csatlakozzanak a szintén a dokumentáció mellékleteként kiadott „Integritási megállapodáshoz”,
melynek célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára biztosítsa az
átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit. 
20) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
22) A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1.,
Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az
ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon munkavégzés
07:00 óra és 18:00 óra között történhet! 
23) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, valamint fizetési
ütemtervet csatolni a dokumentáció III.7. pontjában meghatározott tartalommal. 
24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet
nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos
többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos
építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési
teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő
megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
károkra.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Bimbó út 68.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1022

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Fodor Gergely

Telefon: +36 14118400

E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu

Fax: +36 14118401

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Bimbó út 68.

Város/Község: Budapest
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Postai irányítószám: 1022

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Fodor Gergely

Telefon: +36 14118400

E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu

Fax: +36 14118401

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Bimbó út 68.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1022

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Fodor Gergely

Telefon: +36 14118400

E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu

Fax: +36 14118401

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)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)
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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)
----------------------
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