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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 303652125Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Harc Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Harc - Csapadékvíz elvezetés I. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001082322021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Harc Község Önkormányzata 15417505217

Fő Utca 59

Harc HU233 7172

Tóth Gábor

onkormanyzatharc@tolna.net +36 74437030

Bakó Ügyvédi Iroda 18874493217

Petőfi Utca 12.

Tamási HU233 7090

Bakó Zoltán

bakougyvediiroda@gmail.com
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II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001082322021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001082322021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45232450-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001082322021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harc - Csapadékvíz elvezetés I. ütem

Építési beruházás

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00014 kódszámú „Harc Község bel-és külterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” című projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás kivitelezése.  
 
A vízrendezés célja: 
Harc község Fő utcai és Kossuth Lajos utcai vízlevezető árkok, a Vörösmarty tér, Jókai utca és a Petőfi Sándor utca vízgyűjtő 
területrészeire hulló csapadékvizeinek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító 
műtárgyak megépítése, hogy ezzel a folyamatos fenntartás lehetőségét megteremtve, a községet a csapadékkároktól mentesítsék. A 
tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére 
alkalmas, esztétikus meder kialakítása. 
 
Meglévő vízelvezetési állapot ismertetése: 
A tervezési területeken keletkezett csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett kialakított 
földárkok, amelyek Harc Község Önkormányzatának kezelésében vannak. 
A települési csapadékvizek végső befogadója a Sió-csatorna, amely a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi 
Szakaszmérnökségének (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 14.) kezelésében van. 
A települési csapadékvizek a meglévő földárkokon keresztül a Sió jobbpart 26+548 tkm. és a 27+323 tkm. szelvénynél kerülnek 
bevezetésre a Sió csatornába. A tervezési területek (Kossuth L. utca, Jókai utca, Petőfi utca, Fő utca) északnyugati-délkelet irányban 
erőteljesen lejtenek, ennélfogva a csapadékvizek gyors lefolyásúak. 
A Kossuth L. utca déli oldalán található meglévő nyílt árok egy szakasza burkolattal ellátott (193 hrsz. területtől a 31. számú lakóház 
kapubejáró átereszéig terméskő burkolatú, majd ettől a szelvénytől a 25. számú lakóház kapubejáró átereszéig betonlap burkolatú), 
amelyeknek műszaki állapota, és kapacitása megfelelő. Ezen vízlevezető árok az utca északi végéig földmedrű árok. Az utca északi 
oldalán földárok található. 
 
Tervezett vízelvezetés általános ismertetése: 
A tervezési területek vízgyűjtő területére hulló csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett 
kialakított földárkok. A hidraulikai és hidrológiai méretezés folyamán kiderült, hogy a befogadók meglévő árokszelvénye megfelel a 
megnövekedett csapadékvíz mennyiségek levezetésére is. Ehhez azonban feltétlenül szükség van az árokmedren fenntartási 
munkálatok (bozót- és cserjeirtás) elvégzésére, de nem csak a beruházás megvalósulása során, hanem a fenntartási időszakban, illetve 
azon túl is. Ideális esetben ezeket a munkálatokat évi 2 alkalommal, tavasszal és ősszel is el kell végezni a csapadékvizek zavartalan 
levezetése érdekében. A Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett kialakított földárkokba bekötött csapadékvíz elvezető 
árkok torkolati szakaszát burkolattal kell ellátni. A bevezetést úgy kell kialakítani, hogy a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi 
töltésében kimosódás ne keletkezhessen. A medervédelem, a természetes környezetet nem zavaró betonba rakott terméskőből készül. 
A burkolat kezdetén és végén lezáró betonfog épül. Az elfolyási oldalra kőszórás kerül. 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. 
 
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik 
- hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal 
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki 
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott 
paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is,amelyek a megjelölt funkcionális 
paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi 
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. 
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A teljesítés helye:

HU233 Tolna

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45232452-5

45232451-8

45232450-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy 
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és műszaki ésszerűséggel.A vízrendezés célja 
Harc község Fő utcai és Kossuth Lajos utcai vízlevezető árkok, a Vörösmarty tér, Jókai utca és a Petőfi Sándor utca vízgyűjtő 
területrészeire hulló csapadékvizeinek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító 
műtárgyak megépítése. A tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek 
zavartalan levezetésére alkalmas, esztétikus meder kialakítása. 
A beruházás Harc település több utcáját (illetve ún. csapadékvíz elvezetési öblözetét) érinti, azonban a beruházások célja egységesen 
a bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények építése és/vagy felújítása. 
A beruházás egy összefüggő vízvédelmi rendszer kivitelezésére irányul, munkanemei valamennyi érintett utca esetében alapvetően 
azonosak. (bontás közmű feltárása, munkaárok földkiemelése, tömörítés gépi erővel, fejtett föld felrakása, tolása és teregetése, 
előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, ágyazat készítése, rézsű és mederburkolat előre gyártott 
mederlapokból) 
A munkaterületek domborzati adottsága hasonló, az egyes területekre az ajánlattevők munkanemenként várhatóan azonos 
egységárakat adnak meg, ebből következően nem várható AK számára pénzügyi előny a részajánlati körök biztosításával. 
Az egymástól mindössze néhány száz méterre lévő építési beruházások járulékos költségei (részenként nyertes vállalkozó 
gépparkjának szállítása, projektmenedzsment, műszaki vezetői személyi állomány, deponálási, bérleti költségek, stb.) és járulékos 
szervezési feladatok időigénye (párhuzamos egyeztetések a közútkezelővel, AK-vel, ideiglenes forgalomtechnikai intézkedések, stb.) a 
beruházás összköltségvetését növelik.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes 
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 
egyezhetnek meg, ilyenkor a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni

Harc - Csapadékvíz elvezetés I. ütem

Harc község közigazgatási területe: 
02, 07/12, 07/16, 07/20, 07/21, 016/1, 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/13, 39/1, 39/2,  157, 236, 292, 293/11, 
308, valamint Sióagárd külterület 016/1 helyrajzi számú ingatlanok / vagy ami ezen helyrajzi számokból 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00014 kódszámú „Harc Község bel-és külterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” című projekt keretében 
megvalósuló építési beruházás kivitelezése.  
 
A vízrendezés célja: 
Harc község Fő utcai és Kossuth Lajos utcai vízlevezető árkok, a Vörösmarty tér, Jókai utca és a Petőfi Sándor utca vízgyűjtő 
területrészeire hulló csapadékvizeinek biztonságos elvezetése, az ehhez szükséges árokrendszer kiépítése, az elvezetést biztosító 
műtárgyak megépítése, hogy ezzel a folyamatos fenntartás lehetőségét megteremtve, a községet a csapadékkároktól mentesítsék. A 
tervezett vízrendezés célja továbbá az árokmeder feliszapolódásának megszüntetése, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére 
alkalmas, esztétikus meder kialakítása. 
 
Meglévő vízelvezetési állapot ismertetése: 
A tervezési területeken keletkezett csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett kialakított 
földárkok, amelyek Harc Község Önkormányzatának kezelésében vannak. 
A települési csapadékvizek végső befogadója a Sió-csatorna, amely a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi 
Szakaszmérnökségének (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 14.) kezelésében van. 
A települési csapadékvizek a meglévő földárkokon keresztül a Sió jobbpart 26+548 tkm. és a 27+323 tkm. szelvénynél kerülnek 
bevezetésre a Sió csatornába. A tervezési területek (Kossuth L. utca, Jókai utca, Petőfi utca, Fő utca) északnyugati-délkelet irányban 
erőteljesen lejtenek, ennélfogva a csapadékvizek gyors lefolyásúak. 
A Kossuth L. utca déli oldalán található meglévő nyílt árok egy szakasza burkolattal ellátott (193 hrsz. területtől a 31. számú lakóház 
kapubejáró átereszéig terméskő burkolatú, majd ettől a szelvénytől a 25. számú lakóház kapubejáró átereszéig betonlap burkolatú), 
amelyeknek műszaki állapota, és kapacitása megfelelő. Ezen vízlevezető árok az utca északi végéig földmedrű árok. Az utca északi 
oldalán földárok található. 
 
Tervezett vízelvezetés általános ismertetése: 
A tervezési területek vízgyűjtő területére hulló csapadékvizek befogadója a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett 
kialakított földárkok. A hidraulikai és hidrológiai méretezés folyamán kiderült, hogy a befogadók meglévő árokszelvénye megfelel a 
megnövekedett csapadékvíz mennyiségek levezetésére is. Ehhez azonban feltétlenül szükség van az árokmedren fenntartási 
munkálatok (bozót- és cserjeirtás) elvégzésére, de nem csak a beruházás megvalósulása során, hanem a fenntartási időszakban, illetve 
azon túl is. Ideális esetben ezeket a munkálatokat évi 2 alkalommal, tavasszal és ősszel is el kell végezni a csapadékvizek zavartalan 
levezetése érdekében. 
A Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltése mellett kialakított földárkokba bekötött csapadékvíz elvezető árkok torkolati szakaszát 
burkolattal kell ellátni. A bevezetést úgy kell kialakítani, hogy a Sió csatorna jobbparti árvízvédelmi töltésében kimosódás ne 
keletkezhessen. A medervédelem, a természetes környezetet nem zavaró betonba rakott terméskőből készül. A burkolat kezdetén és 
végén lezáró betonfog épül. Az elfolyási oldalra kőszórás kerül. 
 
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza:         3 665,1 m 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik 
- hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. 
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal 
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki 
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. 
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, 
amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi 
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. 
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes 
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására 
a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

képződik.

Igen

Igen
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1./ A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik. 
2./ II.2.5.) Minőségi értékelési szempontok részletezése: 
2.1./ Többletjótállás vállalása (hónap): Ajánlattevő köteles a teljes beruházásra egységes jótállást vállalni. Az Ajánlatkérő előírja a 
minimum 24 hónap jótállási idő és a kötelező alkalmassági idő, mint szavatossági idő, jogszabályban rögzített minimumának 
vállalását. Az Ajánlatkérő az előírt 24 hónap feletti, minél magasabb többletjótállást értékeli előnyként. A többletjótállás időtartamát 
hónapokban kell az ajánlatban megadni. Az Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a 
maximum 100 pontot kapják. Amennyiben az ajánlattevő a jelen értékelési részszempontra nem ajánl meg ”többletet”, abban az 
esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő az adott értékelési részszempontra 0 pontot ad. 
2.2./ A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberek többlettapasztalata (hónap): 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok kapcsán, hogy ajánlatkérő a Kbt. 
71. § (9) a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye 
hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt 
szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

7Ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1

M1.) pont tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzését 
követően szerzett szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min.0 hó-max 36 hó)

1

Helyi álláskereső személy foglalkoztatása (min. 1 fő; max 2. fő) 1

Nem

Igen

200

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00014
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III.1) Részvételi feltételek

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.  
 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
 
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.  
 
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá 
tartozó gazdasági szereplőt.  
 
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.  
 
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.  
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
 
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb 
tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az 
ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem 
eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha   
a) a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és  
az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, 
és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon 
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja; 
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, 
hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe 
venni. 
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban ezen 
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető 
legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlatkérő az alábbi 
fogalmat, az alábbi tartalommal használja: 
A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata = hónapban megadott építési beruházás(ok) kivitelezési 
munkában való részvétel, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal. 
2.3./ Helyi álláskereső személy foglalkoztatása: A nyertes ajánlattevő köteles helyi álláskereső személy munkáját a kivitelezés során 
igénybe venni. Ennek keretében az ajánlattevő köteles ajánlatot tenni, hogy hány fő, helyi álláskereső személy foglalkoztatását 
vállalja. A legkedvezőtlenebb érték: 1 fő; a legkedvezőbb érték: 2 fő. Az 1 főnél kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelenné nyilvánítja. 
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A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az 
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) 
bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés 
szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi. 
 
M1) Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására 
előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja. 
 
Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő 
ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles csatolni: 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt, 
valamint a szakember jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elérési útvonalra és kamarai nyilvántartási számra vonatkozó 
nyilatkozatát. 
 
Amennyiben a szakember nem szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, 
hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); 
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot 
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt. 
 
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) 
időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető 
többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés. 
 
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban 
teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak 
ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: 
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail címe, 
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett 
tartalommal), 
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, 
d) a teljesítés helye, 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az 
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) 
bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés 
szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi. 
 
Az alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlatban 
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az 
ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást 
benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a 
nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb 
dokumentumot fogadja el ajánlatkérő. 
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások 
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, 
azaz az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

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

 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére. 
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A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból biztosított. A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a 
Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten „Harc Község bel-és külterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” című, TOP-2.1.3-
16-TL1-2019-00014 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A támogatási szerződés alapján az európai uniós 
támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A támogatás 
mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az 
előleg fizetését nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. 
Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. 

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

Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére, minden késedelmes naptári nap után, a 
késedelembe esés időpontjától, a tényleges teljesítés napjáig, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön 
bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó 
vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér 
összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. 
A késedelmi kötbér maximum összege, a nettó vállalkozói díj a 15%-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a. 
 
Jótállás:A nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, 
valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a 
teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált 
anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar 
szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. 
 
Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását, amelynek megfelelően a 
nyertes ajánlattevő a vállalásának megfelelő mértékű, teljes körű jótállási kötelezettséget köteles vállalni - a sikeres műszaki 
átadásátvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség 
ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.  
 
Jótállás idejére szóló biztosíték: Az - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a 
szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete. A biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírt és meghatározott 
formában és tartalommal történő átadása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kiállításának a feltétele, elmaradása a 
Vállalkozó jogosulti késedelme. 
A jótállási biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező 
szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az 
előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges képzettségek mellett az azokkal egyenértékű képzettségeket is elfogadja! 
 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt 65. § (7) bekezdés alapján más szervezet (személy) kapacitására kíván támaszkodni valamely 
alkalmassági követelmény tekintetében, az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződésben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
 
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres 
műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legalább 2000 fm 
vízelvezető csatorna és/vagy szennyvízcsatorna és/vagy ivóvíz nyomóvezeték és/vagy belvízvédelmi csatorna építésére és/vagy 
felújítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. 
(Az előírást több referenciával is lehet teljesíteni!)

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

e) az építési beruházás mennyiségét, 
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-
igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az 
ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által 
kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) 

Nem

Nem

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Nem követelmény és nem megengedett! 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek 
megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való 
kapcsolatát. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza 
legalább az alábbiakat: 
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), 
- a közbeszerzési eljárás tárgya, 
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, 
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők 
nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás 
eredményeként megkötött szerződés aláírását 
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, 
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, 
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. 
 
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell 
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus 
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

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

Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) 
darab előlegszámla, 5 darab részszámla és 1 darab végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatás szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint: 
- 1. részszámla minimum 15 %-os készültségi fok elérésekor, 
- 2. részszámla minimum 25 %-os készültségi fok elérésekor, 
- 3. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor 
- 4. részszámla minimum 75 %-os készültségi fok elérésekor, 
- 5. részszámla minimum 80 %-os készültségi fok elérésekor, 
- végszámla (csökkentve az előleg összegével). 
A részszámlázás nem kötelező, azonban a Vállalkozó köteles a minimum 25%-os, 50 %-os és 75%-os készültségi fok elérésekor 
részszámlát benyújtani. 
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás 
alapján. A részszámla teljesítésének kifizetéséhez kiállított teljesítésigazolás kiadása nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek 
minőségi és mennyiségi átvételét, és a Megrendelő már most jogfenntartással él arra, hogy a munkák teljes egészét, beleértve 
valamennyi rész teljesítésigazolás kiadását követően kibocsátott részszámlával lefedett részmunkát is, a szerződést lezáró 
átadásátvételi eljárás során megvizsgálja és bármely hiba vagy hiányosság kijavításával kapcsolatos jogával élni (így különösen 
teljesítést követelni, kellékszavatossági jogait gyakorolni) kíván. 
 
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követően jogosult. 
 
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen 
kiállított – számla kiállításának napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. A nyertes 
ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: 
- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak; 
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet (különösen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a); 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
- 2011. évi CXCV. törvény; 
- 2013.évi V. törvény; 
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza
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IV.2) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2021.12.13 10:00
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VI.1-3) Kiegészítő információk

Amennyiben a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű, 
abban az esetben a Megrendelő– a hiányzó fedezet biztosítására –többlettámogatási kérelmet vagy támogatási szerződés-módosítást 
vagy változásbejelentést nyújt be. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a 
hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási kérelem vagy támogatási szerződésmódosítás vagy változásbejelentés 
elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről. 
 
Amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási igény vagy támogatási szerződés-módosítás vagy 
változásbejelentés elutasítására vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy 
hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – 
hatályba léptesse. 
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből, összhangban a 
szerződéstervezet 16.5. pontjában foglaltakkal.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára 
hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált 
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. Kbt. 68. §, 424/2017. Kr. 15. § (2) 
bek.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

HU

60

2021.12.13 12:00

A bontási eljárás az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Nem

Nem

Igen

Igen
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

- Az ajánlatkérő előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum 
tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC 
programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A 
titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. 
- A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 
címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
- A szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezni kell legalább 200.000.000,- Ft/év és 
káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és 
szerelésbiztosítással.  
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése). 
- Szakmai ajánlat: 
Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és ajánlatba csatolásával 
kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, 
pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható! 
A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során kizárólag a megajánlott szakember neve és az 
értékelési szempontra tett vállalást tartalmazó nyilatkozat nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó 
egyéb dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást. 
- Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
- Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com. 
- Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű ajánlatok érkeznek a közbeszerzési eljárásban, abban az 
esetben az ajánlatkérő – a hiányzó fedezet biztosítására - támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani és 
az ajánlatkérő az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely 
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
A szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján hatálybalépést felfüggesztő feltételeként kerül meghatározásra a hiányzó fedezet 
biztosítására irányuló támogatásiszerződés-módosítás vagy változásbejelentés el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadása. 
- A szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év (180 naptári nap) áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből, 
összhangban a szerződéstervezet 16.5. pontjában foglaltakkal. 
- A felhívás a 321-esKr.30.§(4) bek-ben és a KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz. 
- A II.2.7) pontban rögzített szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő naptári napot ért, összhangban a szerződéstervezetek 2.1. 
pontjában foglaltakkal

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

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

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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

Nem

Ajánlati ár: fordított arányosítás módszere; többletjótállás és -tapasztalat, valamint a helyi álláskereső foglalkoztatása esetében: 
egyenes arányosítás módszere.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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