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Szennyvízhálózat és kapcsolódó munkák kivitelezése és tervezése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/46
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

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

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.04.22.
Iktatószám: 6522/2013
CPV Kód: 45232400-6;45232420-2;71220000-6;71333000-1
Ajánlatkérő: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

Teljesítés helye:

I. rész: Fábiánsebestyén bel és külterületén a
műszaki dokumentáció szerint. II. rész:
Fábiánsebestyén külterületén a műszaki
dokumentáció szerint.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.05.13.

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: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

Postai cím: Szabadság tér 2.

Város/Község: Fábiánsebestyén

Postai irányítószám: 6625

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Kós György polgármester

Telefon: +36 63366555
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E-mail: polghivfabian@tanet.hu

Fax: +36 63366555

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 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
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 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-építési szerződés „Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási
rendszerének kiépítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079 számú projektben megvalósítandó
Szennyvízhálózat és kapcsolódó munkái kivitelezése és tervezése, illetve Szennyvíztisztító telep
építése és tervezése

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

 Kivitelezés

x 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:

I. rész:
Fábiánsebestyén bel és külterületén a műszaki dokumentáció szerint.
II. rész:
Fábiánsebestyén külterületén a műszaki dokumentáció szerint.
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NUTS-kód: HU333

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

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-építési szerződés „Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási
rendszerének kiépítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079 számú projektben megvalósítandó
Szennyvízhálózat és kapcsolódó munkái kivitelezése és tervezése (FIDIC piros könyv), illetve
Szennyvíztisztító telep építése és tervezése (FIDIC sárga könyv)

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232420-2

71220000-6
71333000-1

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

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

x 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)
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I. részajánlati kör: 
szennyvízcsatorna-hálózat tervezett hossza: 
- bekötővezeték 7 648 m 
- gravitációs gerinc vezeték: 13 859,4 m 
- nyomóvezeték: 1 790,8 m 
Tervezési feladat: létesítési engedélyes terv rendelkezésre áll. A nyertes ajánlattevő feladata a 
kiviteli terv elkészítése. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció V kötetében szereplő tervhez képest a III-IV 
kötetben szereplő műszaki paramétereket kell az Ajánlattevőnek megajánlania. Az V kötetben 
szereplő vízjogi létesítési engedélyes terv több műszaki paramétert tartalmaz a szintén az ehhez 
kötethez csatolt módosítási engedélyes tervdokumentációban szereplő adatok a helyesek. 
Pontosítva: 
- a bekötésre kerülő ingatlanok száma 808 db, melynek kiépítendő bekötés hossza 7 648 fm a III és 
a IV kötetnek megfelelően. A bekötések pontos helyét az V kötetben a Vízjogi engedélyes terv 
módosítás alatt a „Fábiánsebestyén_átnézeti helyszínrajz az ellátandó ingatlanokról és 
nyomvonalváltozásról” tartalmazza. 
- Telepre vezető nyomóvezeték módosulása és az átemelők cseréje: 
NATURA 2000-es érintettség miatt a telepre kivezető út nyomvonalát és az alatt húzódó 
nyomóvezetéket is átterveztük és kezdeményeztük a vízjogi létesítési engedély módosítását. 
A módosítás érinti a Jókai utca Arany János utcai eredeti terv szerinti végátemelőt, valamint a 
Kinizsi utcával északra párhuzamosan húzódó út eredeti terv szerinti közbenső átemelőjét. Ezek 
alapján a két átemelő funkciót vált, azaz a végátemelőből közbenső átemelő a közbenső átemelőből 
végátemelő lesz. 
Ugyanakkor a végátemelőből a nyomóvezeték nyomvonala új hrsz-eket (200, 072/11, 072/45, 
072/65 (megosztás előtt 072/54)) érintve éri el a szennyvíztisztító telepet kikerülve és nem érintve 
a Natura 2000-es területeket. 
Az eredeti tervekhez képest a Támogatási Szerződében, az RMT-ben és a vízjogi engedélyben 
szereplő 2199,7 fm nyomóvezeték helyett mindössze 1790,8 fm nyomóvezeték kiépítése 
szükséges. 
 
II. részajánlati kör: 
szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése 
A szennyvíztisztító telep kapacitása 2346 LE lakosegyenérték 255 m3/d szennyvízmennyiségre. 
Bejövő nyers szennyvíz paraméterei: 
Szennyező anyagok Szennyező-anyag koncentráció mg/l 
BOI5 552,0 
KOI 1012,0 
Lebegőanyag 644,0 
TKN 101,0 
NH4+-N 71,0 
P összes 15,0 
Coli (MPM/100ml) 107 
Tisztított szennyvíz paraméterei: 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. Időszakos védettségi kategória befogadói 
Komponens Határérték mg/l 
BOI5 25
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KOI 75 
Összes lebegő 50 
N összes 25 
P összes 5 
NH4-N 5 
pH 6,0-9,5 
Tervezési feladat: elvi engedélyes terv rendelkezésre áll. A nyertes ajánlattevő feladata a létesítési
engedélyes terv és kiviteli terv elkészítése. 
A FIDIC sárga könyves tender elvei alapján lehetőség van az indikatív tervtől részben, vagy egészben
eltérő műszaki megoldás megajánlására is, azzal, hogy a megajánlott megoldásnak meg kell
felelnie a III. kötetben meghatározott elvárásoknak. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az V kötetében szereplő tervhez képest a III. kötetben
szereplő műszaki paramétereket kell az Ajánlattevőnek megajánlania. Az V kötetben szereplő elvi
vízjogi engedélyes tervhez képest változott a befogadó, ezen tervmódosítás szintén csatolásra
került. 
Pontosítva: 
A szennyvíztisztító telep elvi engedélyének meghosszabbítása során a hatóság (Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) NATURA 2000-es terület érintettsége
miatt felülvizsgálatot kért (tényállás tisztázására felhívó levél csatolva), mivel az eredetileg, a
tisztított szennyvíz elhelyezésére, szikkasztására szolgáló utótisztító tó (089/14 hrsz) és a végső
befogadó csatorna NATURA 2000-es területen van. 
Az Önkormányzat alternatív megoldásként olyan a közelben lévő, arra alkalmas, nem NATURA
2000-es területet keresett, ahová a tisztított szennyvíz elvezethető és szikkasztható (072/21
hrsz-ú, erdős terület). 
Maga a szennyvíztisztító telep az eredetileg tervezett helyszínen valósulna meg, a 072/54 hrsz-en.
089/14 hrsz (utótisztító tó) szolgált volna az eredeti tervek szerint a tisztított szennyvíz
elhelyezésére. Ezt a funkciót veszi át a 072/21-es hrsz-ú terület a V. kötetben szereplő indikatív
terv módosítása alapján. 
A szennyvíztisztító telepre vezető út nyomvonala is változik, 072/65 hrsz-ú területen
(telekmegosztás előtt 072/54 hrsz) kell a telep elérhetőségét biztosító utat megépíteni a III.
kötetben szereplő elvárások szerint. 
Becsült érték áfa nélkül: 
1. részajánlati kör nettó 499.676.997 Ft 
2. részajánlati kör nettó: 182.535.000 Ft

(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)
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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: vagy napban: 570 (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: A szerződéses ár napi 0,3 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér 
maximuma a szerződéses ár 10%-a. 
Jótállás: a vállalkozó ajánlata szerinti időtartam, de min. 72 hónap, max. 94 hónap. A jótállás kezdő 
időpontja a sikeres műszaki átadás átvétel. 
A nyertes ajánlattevő a Szerződéses ár 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles 
nyújtani a Megrendelőnek, továbbá a teljesítéstől a jótállási idő végéig a Szerződéses ár 5 %-ának 
megfelelő összegű jótállási biztosítékot köteles nyújtani. 
A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy 
biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy 
bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A szerződéses ár változása 
a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosíték és a 
jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a Kbt. 126. § (4) bekezdés az irányadó 
azzal, hogy amennyiben a teljesítési biztosíték a jótállási biztosítékkal azonos formában kerül 
rendelkezésre bocsátásra, úgy a teljesítési biztosíték a jótállási időszak alatt jólteljesítési 
biztosítékul szolgálhat, de az ajánlattevőt a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásakor is 
megilleti a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti választás joga. A jótállási biztosítéknak a 
jótállási idő lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia. Amennyiben a teljesítési biztosítékot 
az ajánlattevő jótállási biztosítékként változatlan formában bocsátja rendelkezésre, úgy a jótállási 
idő kezdetét követő 30 napon belül a Vállalkozónak a jótállás tényleges időtartamára meg kell 
hosszabbítania. 
Előleg igénylés esetén előleg-visszafizetési biztosíték a 4/2011.(I.28.) Korm. rend. 57. § (1d) pontja 
alapján az NFÜ nevére szólóan, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
formában, vagy a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – 
vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása 
vagy garanciaszervezet által vállalt kezességvállalása szerint is teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján. 
Szállító a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 
10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. 
Valamennyi biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevő ajánlatában
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nyilatkozni köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.

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

Az ajánlatkérő a teljesítéstől/részteljesítéstől számított 15 napon belül kifizetési kérelmet nyújt be 
a Közreműködő Szervezet részére. A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő 
kifizetéssel történik. 
Ajánlatkérő fizeti meg a nettó számlaérték nem elszámolható részét és az elszámolható rész 
15,638935 %-át valamint a nettó számlaérték teljes ÁFÁ-ját (a mindenkor hatályos ÁFA fizetésre 
vonatkozó szabályozásnak megfelelő mértékben), a Közreműködő Szervezet fizeti meg a nettó 
számlaérték elszámolható részének fennmaradó 84,361065%-át. Az elszámolható költség pontos 
mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079) mindenkor hatályos 
Támogatási Szerződés rögzíti. A támogatás kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség 
mértékéig történik. 
Előlegfizetés 
Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. 
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28) 
Kormányrendelet 57. § (1b) és nem elszámolható rész tekintetében az ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése alapján. 
Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje: 
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 
57. § (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. 
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a 
szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg 
igénylésének lehetőségét. 
(1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr 
ellenőrzéséhez kötheti. 
(1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet 
kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az 
NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A 
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy 
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
(1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító 
közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. 
A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről 
elfogadottnak kell tekinteni. 
(1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. 
(1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. 
Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon 
belül nem teljesítette.
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Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1g) bekezdése szerint. 
A nem elszámolható rész tekintetében előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen 
aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére és a biztosíték adására. 
Számlázás: 
Az ajánlattevő részajánlati körönként külön-külön 3 részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani 
az alábbiak szerint: 
25%-os műszaki készültségnél a vállalkozói átalány díj 25%-a 
50%-os műszaki készültségnél a vállalkozói átalány díj 25%-a 
75%-os műszaki készültségnél a vállalkozói átalány díj 25%-a 
A sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor a vállalkozói átalány díj fennmaradó 25%-a. A II. 
részajánlati kör esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel része a sikeres próbaüzemi 
zárójelentés. 
Minden számlát bontani kell pályázati részre és önerőre külön-külön a jelen pontban megadott %-os 
megoszlásban. 
 
Fizetési folyamat: 
A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést/részteljesítést követően, a 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla/részszámla és annak 
mellékletei ellenében, az ajánlatkérő általi kézhezvételt követően a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a 
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül átutalással teljesíti, 
az alábbiakban részletezettek szerint. 
14. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során – a kifizetésre köteles szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként 
szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesíteni: 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból; 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 
mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél 30 napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint 
azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, 
vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként 
szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az
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ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is
tekintettel teljesítették; 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az
ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b)
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
A támogatás kifizetésére a mindenkor hatályos 4/2011.(I.28.) Korm. rend és annak szállítói
finanszírozásra vonatkozó szabályai az irányadók. 
Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A. §-a, továbbá a hatályban lévő vonatkozó jogszabályok
előírásai mellett be kell tartani a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079 számú Támogatási Szerződésre és
pályázatra vonatkozó kifizetési előírásokat, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12-14.
§-ban foglaltakat is. 
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik. 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított fentiek szerinti határidőben átutalással kerülnek kiegyenlítésre
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet,
16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 4/2011.
(I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Az ajánlatkérő kizárta projekttársaság létrehozását.

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

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

1. Az ajánlattevőnek ajánlatában – nyilatkozattal – vállalnia kell a környezetvédelmi, zöld
szempontok érvényesítését a teljesítése során az AF V.4. 10. pontja alapján.
2. Az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie az AF V.4.12. pont szerinti környezeti szempontot és az
esélyegyenlőségi szempontot ajánlata elkészítésekor.

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, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint 
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak az ajánlati felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésűnek
kell lennie.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság igazolható a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése szerint is. 
P/1. Csatolja az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem 
szükséges, csak nyilatkozni ezen körülmény fennállásáról /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 
(1) b)/. 
Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem 
írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén 
valamennyi konzorciumi tag, cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó két lezárt üzleti év mérleg 
szerinti eredményéről (évenként megbontva). 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal 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. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének 
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (1. rész: szennyvízcsatorna-hálózat építés, 2. rész: 
szennyvíztisztító telep építése)– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy 
meghaladja 1. rész vonatkozásában a nettó 150 millió, a 2. rész vonatkozásában a nettó100 millió 
forintot. /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)/. 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. /310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (3)/. 
P/2. Nyilatkozzon a 2010., 2011. és 2012. években a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított 
– árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy 
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)/. 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
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megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az P/1. szerint meghatározott követelményeknek
elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti P/1. és P/2. előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a P/1. és P/2. pontban meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó kettő lezárt üzleti
évében (mindkettőben) a mérleg szerinti eredménye negatív. Alkalmatlan továbbá, ha az ajánlattevő
a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó (1. rész: szennyvízcsatorna-hálózat építés, 2. rész: szennyvíztisztító telep építése) –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 1. rész vonatkozásában a nettó
150 millió, a 2. rész vonatkozásában a nettó 100 millió forintot.
P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha a 2010. 2011. és 2012.
években a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele átlagosan nem éri el az évi
nettó 1. rész vonatkozásában a nettó 200 millió, a 2. rész vonatkozásában a nettó 150 millió Ft-ot,
illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (1. rész:
szennyvízcsatorna-hálózat építés, 2. rész: szennyvíztisztító telep építése) – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele átlagosan nem éri el az 1. rész vonatkozásában a nettó 100 millió, a 2.
rész vonatkozásában a nettó 75 millió Ft-ot.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság igazolható a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése szerint is. 
M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban 
befejezett, a minimumkövetelmények körében meghatározott építési munkáit /310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) a) pont./ 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgya, az 
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (befejezés év, hó) és helye, a szerződést kötő másik fél, 
valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján, az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 
fél által adott igazolással lehet igazolni az alkalmasságot. 
Amennyiben a bemutatott referenciát konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesítette, úgy 
annak figyelembe vételére a Kbt. 129. § (7) bekezdés az irányadó.
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M/2. A teljesítésben részt vevő építésvezetők és felelős műszaki vezetők bemutatása (végzettség,
képzettség, szakmai gyakorlat ismertetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a
végzettséget igazoló okirat csatolásával, valamint az ajánlattevő nyilatkozatával arról, hogy mely
szakembert melyik pozícióra akarja igénybe venni, továbbá a műszaki vezetőknek a szerződéskötés
időpontjára az előírt kamarai regisztrációval kell rendelkezniük, ennek megfelelően amennyiben
jelenleg is fennáll a névjegyzéki jogosultságuk, úgy a felelős műszaki vezetők esetében az építési
műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben
való hatályos jogosultság igazolásával (legalább a felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti
nyilvántartási száma és elérési út megadásával), a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2)
bekezdés e) pontja alapján. Amennyiben a kamarai névjegyzékben az ajánlat benyújtásakor nem
szerepel, úgy az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés tervezett idejére a
megjelölt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog. Amennyiben a nyilvántartás
nem elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentumot kell benyújtani. Más tagállamban
szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban szerzett, az előírttal egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű felelős fordítását kel benyújtani. 
A jelzett jogosultságokkal egyenértékű jogosultság is megfelelő az alkalmasság igazolására. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontjára a kamarai
nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az ajánlattevő visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4)
bekezdése alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti
meg az ajánlatkérő a szerződést, ha azt az Összegezésben megjelölte. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti M/1. és M/2. előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az M/1. és M/2. pontban meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. 
1. részajánlati kör: 
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett 
mindösszesen legalább 5 km hosszú és legalább nettó 200 millió forint ellenértékű, 
szennyvízcsatorna-hálózat építési referenciával. A referencia több kivitelezésből is összeadódhat. 
2. részajánlati kör: 
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett legalább egy 
darab, legalább 200 m3/d kapacitású, legalább nettó 100 millió forint ellenértékű, szennyvíztisztító 
építése referenciával. 
M/2. 
1. részajánlati kör: 
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 
- 4 fő építésvezetővel, akik 
• legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek szennyvízcsatorna-hálózat építés területén és 
• besorolásuk a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott MV-VZ/A
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kategóriájú. 
- 2 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott
mellékletben meghatározott kategóriák közül legalább MV- KÉ/B jogosultsággal. Ezen 2 fő
igazolható a 4 fő építésvezetőkkel is, de bevonható további 2 fő is. 
 
2. részajánlati kör: 
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 
- legalább egy fő, legalább 5 éves épületgépészet területén szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkező műszaki vezetővel, akinek besorolása a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott
mellékletben meghatározott MV-Ép/ÉG kategóriájú, 
- legalább egy fő, legalább 5 éves vízgazdálkodási létesítmények építése területen szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező műszaki vezetővel, akinek besorolása a 244/2006. (XII.15.) Korm.
rendelethez kiadott mellékletben meghatározott MV-VZ/A kategóriájú, 
- legalább egy fő, legalább 5 éves villamos építés-szerelés területen szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkező műszaki vezetővel, akinek besorolása a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott
mellékletben meghatározott MV-Ép/ÉV kategóriájú 
A 2 részajánlati körben ugyanazon szakember is igazolhat alkalmasságot 
A szakmai gyakorlat idejét az önéletrajznak kell tartalmaznia. Az előírt gyakorlati idő elfogadottnak
tekintendő, ha 5 különböző naptári évben tud bemutatni az előírt szakterületen végzett munkát.

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:

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
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 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)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár 95
Jótállási idő (72 +… hónap) 5

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)

1/E/2013/FKÖ

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)
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 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: 2013/05/13 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A feltüntetett ellenérték bruttó érték. A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító Dr. Nagymihály Kft.
ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11600006-00000000-31122838 számú számlájára kell átutalni,
1/E/2013/FKÖ hivatkozás feltüntetésével, vagy a dokumentáció átvételének helyén készpénzben
befizetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/05/13 (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)

-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: 2013/05/13 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. jegyzői
iroda helyiségében

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

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

A Kbt. 62. § (3)-(4), (6)-(7) bekezdésében foglaltak.

V. szakasz: kiegészítő információk

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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(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:

„Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének kiépítése”című,
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079 kódszámú pályázat.

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)

A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A.II
mellékletben megadott címen vehető át, vagy az átvétel helyén készpénzben való befizetés
ellenében, munkanapokon 9-15 óráig, pénteken 13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
11 óráig.
A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő
megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján. A
dokumentáció másra át nem ruházható, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

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
ponthatárok közötti pontszámot:

Mindkettő bírálati részszempont esetében: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10
pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár
alkalmazásával.

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:

A III.2.2) P/1. és P/2. és a III.2.3) M/1., M/2., M/3. pontok.

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

Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.

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

V.4) Egyéb információk:
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1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3),(5) 
bekezdése szerinti nyilatkozatokat. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (2) bekezdésére 
is. 
2) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját 
(továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz 
kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más 
személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat 
szükséges. Az ajánlattevőnek továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 
3) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és a 3 példányt egy nagy lezárt 
borítékban / csomagban kell benyújtani. Amennyiben az eredeti, illetve másolati valamint az 
elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat eredeti beadott 
példánya az irányadó. Az összes ajánlattevőnek a teljes ajánlatát a 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendeletben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség miatt elektronikusan, pdf. formátumban, a 
benyújtás szerinti formában (aláírva) az ajánlatkérő részére az ajánlat benyújtásával együtt be kell 
nyújtani 
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, 
összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell 
ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a 
tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. 
4) Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A 
másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat 
érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok 
magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.(E körben az ajánlattevő általi felelős fordítás megfelelő 
a Kbt. 36. § (3) bekezdés értelmében). 
5) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. § alapján az összes ajánlattevő 
számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
6) A nyertes ajánlattevőnek legalább 50 millió forint/kár és 200 millió forint/év összegű, jelen 
projektre kiterjesztett, érvényes építés-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a 
kivitelezés időtartalmára. Nyilatkozzon, hogy a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fog a hivatkozott felelősségbiztosítással (306/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 9. §)! 
7) Ha ajánlattevő nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes 
áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, 
hogy – e körben kiadott hiánypótlást követően – a nem egyenértékű ajánlatot érvénytelennek 
nyilvánítsa. Amennyiben nem csatol az előírt típustól áruleírást, úgy a kiírás szerinti műszaki 
tartalom teljesítésére köteles, a kivitelezés időszakában ettől eltérni nem lehet. Ajánlatkérő csak a 
kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, 
szerkezetek és technológiákat fogadja el, amit előzetesen az ajánlattevő igazol és szavatol 
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §). 
8) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a teljesítés helyén, amelynek ideje: 2013.05.02 13 óra. 
Találkozás az Önkormányzat előtt (Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 6625 Fábiánsebestyén, 
Szabadság tér 2.) 
9) Az ajánlattevőnek ajánlatában – nyilatkozattal – vállalnia kell a környezetvédelmi, zöld
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szempontok érvényesítését a teljesítése során 
- a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazását részesíti előnyben,
az utazásokat a szükséges minimumra csökkenti, 
- a szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon, illetve elektronikus
levél útján történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 
10) A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől: 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Vidékfejlesztési
Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Honlap: www.munka.hu, www.antsz.hu,
www.kormany.hu, www.nav.gov.hu 
11) Ajánlatkérő az elnyert pályázati forrás felhasználása körében az alábbi két kivitelezéssel
kapcsolatos környezeti szempontot, és egy esélyegyenlőségi szempontot vállalta: 
A létesítés, építési ideiglenes helyigényét és határterületét tudatosan minimalizálni szükséges. A
szempontot és érvényesülésnek részleteit a kivitel tervezésében kell bemutatni, legalább a
következő tartalommal: ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal
optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése
érdekében. 
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon tehercsillapító
intézkedések bevezetése (Kivitelezői feladatterv). A létesítmény környezetében és a létesítmény
miatt az építkezés, fejlesztés utáni időszakban forgalomnövekedés várható. A közúti közlekedés
útvonalain fontos szempont, hogy a pályázó vállaljon felelősséget az esetleges károkozásért és
azok csökkentésének/elkerülésének költségét építse be a projektjébe. Az Ajánlatkérő a leendő
kivitelezőtől elvárja, hogy ajánlatában részletesen ismertesse ezen környezeti szempontra
vonatkozó terveit. 
A megvalósításban közhasznú foglalkozatási programelem is betervezésre került, amelynek
keretében az Ajánlatkérő az 1. részajánlati körben 3 fő, a 2. részajánlati körben 1 fő
közfoglalkoztatottat biztosít térítésmentesen 90 nap/fő munkaidőre a nyertes kivitelező számára.
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől elvárja, hogy ezen szempontot vegyék figyelembe ajánlatuk
megtétele során, azaz ezen közfoglalkoztatottak munkavégzésének költségével csökkentsék
ajánlati árukat. 
Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy ezen 2 környezeti szempontot és az esélyegyenlőségi szempontot
ajánlata elkészítésekor figyelembe vette, azt elfogadja. 
12) Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint a teljesítési és jótállási biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
13) Ajánlatkérő az ajánlatban esetlegesen nem HUF-ban megadott értéket a referencia esetében
annak teljesítésekori, az árbevétel esetében a tárgyév utolsó napján érvényes hivatalos MNB deviza
középárfolyam alapján határozza meg és váltja át magyar forintra. 
14) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3)
bekezdés b) pontja szerint – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda

Postai cím: Gogol u. 6. I/2.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6722

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Nagymihály Tamás

Telefon: +36 62647196

E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com

Fax: +36 62451103

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név: Nagymihály Ügyvédi Iroda

Postai cím: Gogol u. 6. I/2.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6722

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Nagymihály Tamás

Telefon: +36 62647196

E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com

Fax: +36 62451103

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név: Fábiánsebestyén Község Önkormányzata

Postai cím: Szabadság tér 2.

Város/Község: Fábiánsebestyén

Postai irányítószám: 6625

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gyurisné Székely Erika

Telefon: +36 63366555

E-mail:

Fax: +36 63366555

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:
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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: Szennyvízhálózat és kapcsolódó munkái kivitelezése és tervezése

1) Rövid meghatározás:

I. részajánlati kör: Szennyvízcsatorna-hálózat és kapcsolódó munkái kivitelezése és tervezése
szennyvízcsatorna-hálózat tervezett hossza:
- bekötővezeték 7 648 m
- gravitációs gerinc vezeték: 13 859,4 m
- nyomóvezeték: 1 790,8 m

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232420-2

71220000-6
71333000-1

3) Mennyiség

Lásd 1) pont.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 210 (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)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: Szennyvíztisztító telep építés és tervezés
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1) Rövid meghatározás:

II. részajánlati kör: Szennyvíztisztító telep építés és tervezés
255 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232420-2

71220000-6
71333000-1

3) Mennyiség

Lásd 1) pont.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 570 (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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