










a  Kbt.  21.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  Hatóság  által  vezetett  ajánlatkérők  nyilvántartásában  az
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK15859

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. §
(1)  bekezdés  h)  pontja  szerinti  önkéntes,  vagy  szerződésben  vállalt  kötelezettség  vagy  külön
jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
2015. évi CXLIII. törvény Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés HUF-ban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a
Kbt. 18. §-ára: 

nettó 75.450.516,- Ft



2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Pomáz Város Önkormányzata Nemzeti  azonosítószám:

AK15859 2

Postai cím: Kossuth Lajos utca 23-25.

Város: Pomáz NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2013 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bálint Gyöngyi Telefon: +36 304726630

E-mail: titkarsag@gvckft.hu Fax: 

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pomaz.hu/ (URL)

A felhasználói oldal címe: http://www.pomaz.hu/ (URL)

Lebonyolítószerv(ek) adatai

Hivatalos név: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Semsey Andor utca 25.

Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai  irányítószám:
1143

Ország:
Magyarország

Egyéb címadatok: Fürdő utca 2/A.

Kapcsolattartó  személy:
Bálint Gyöngyi

Telefon: +36 304726630

E-mail:
titkarsag@gvckft.hu

Fax: 

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pomaz.hu/ (URL) 
A felhasználói oldal címe: http://www.pomaz.hu/ (URL) 



I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: 

ekr.gov.hu (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

X a fent említett cím

 másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

X elektronikus úton: ekr.gov.hu (URL)

X a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

X Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]

 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

X Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek



 Víz

 Postai szolgáltatások

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 

45000000-7 [Építési munkák]

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A Középhegy utca felől érkező csapadékvíz nyílt csatornában kerül elvezetésre az Alma utca burkolt
részéig. Onnan fedlappal ellátott ABE elemes árokrendszer továbbítja a csapadékvizet a Dankó utcán
keresztül a Beniczky utcáig. Ott a meglévő árok felújításra kerül, mely a közlekedési utat keresztező
meglévő 1,0 x 1,0 m méretű keretelemes átereszen keresztül jut a Bodza utcában. A Bodza utcában
Ø60 méretű  zárt  csatornán,  olajleválasztó-  és  horda  leválasztón  keresztül  kerül  a  csapadékvíz  a
befogadóba, a Dera patakba.
A tervezett CS-1-4-0 és CS-1-5-0 jelű csapadékvíz elvezető folyókák által elvezetett csapadékvíz
víznyelőn keresztül jut a CS-1-0-0 jelű ABE 30/40 nyílt,  illetve burkolt árkon keresztül halad az
Alma utcáig.  Itt  csatlakozik  be a  CS-1-3-0 Alma utcai  folyóka.  Innen a  Dankó utcán áteresztős
fedlapú ABE elemeken keresztül épül a Beniczky utcáig. A Hegyalja és Mogyoró utcai folyókák, Cs-
1-1-0 és CS-1-2-0 jelű folyókák az előbb leírt szakaszon csatlakoznak a CS-1-0-0 jelű árokhoz. A
keresztirányú forgalom és a közművek miatt  a  kereszteződésben D60 méretű beton áteresz épül,
hordalékfogós kivitelben. A Beniczky utcán az útárok átépítésre kerül, majd a csapadékvíz a meglévő
és jókarba helyezendő 1,0 x 1,0 m méretű keretelemes átereszen keresztül halad át a közlekedési út
alatt.  Innen a csapadékvíz a Bodza utcán épül  ⌀60  beton csatornából a patak előtt lévő olaj-,  és
homokfogó műtárgyig. A műtárgy után beköt a patakba.
A Bodza utca mérete és közmű-ellátottsága miatt csak kézi földmunka végezhető, valamint ezen a
szakaszon  a  közművek  elhelyezkedése  miatt  közműkiváltásra  szükség  lehet.  Közműfeltárás  két
helyen történt a tervezési területen, de ez nem jelenti a teljes szakasz ismeretét.

A patakba való bevezetés előtt olajleválasztó- és hordalékfogó műtárgy épül. A műtárgy kapacitása
125 1/s, mely alkalmas arra, hogy nagy záporok idején az alsó, szennyezett vizeket fenntartsa. A
többlet csapadékvíz a műtárgy előtti aknából egy megkerülő vezetéken keresztül jut a becsatlakozás
előtti aknába.

A tervezés  során,  ahol  lehetett  törekedtünk  a  lefolyás  késleltetéséhez.  Ezt  a  célt  szolgálják  a
beépítésre kerülő energiatörő fogak
A tervezett csatorna mérete, anyaga:
Az  elvezető  rendszer  LEIER  gyártmányú,  ABE  sorozatú  előregyártott  árokburkoló  elemekből,
valamint ⌀60 beton csatornákból épül.
A tervezett olaj- és hordalékfogó berendezés típusa:
A csapadékvíz befogadóba történő befolyása előtt ENVIA TNC vasbeton tartályos hordalékfogó és
olajleválasztó berendezést tervezünk, amelynek típusa TNC-2-A.  A hordalékfogó kapacitása 125 l/s,
mely nagyobb esőknél az elején érkező szennyezett csapadék megfogására alkalmas. A többlet, már
tiszta  csapadékvíz  D60  méretű  beton  elkerülő  vezetéken keresztül  jut  a  befogadóba.  A tervezett
csapadékvíz  csatorna  befogadója a  Dera  patak  6+635 km szelvénye.  A csapadékvíz  ⌀60 méretű



betoncsövön érkezik a betorkollás helyére. A torkolati szint 128,69 mBf. szint. A torkolathoz LEF60
élőfej épül. A betorkollástól 5-5 m-re 60x80x10 beton lapburkolat készül, 10 cm vastag homokos
kavics ágyon. A burkolat szélén lezáró fog épül. A mederfenék szintén burkolat készül, a két oldalon
beton gerendával megtámasztva. A mederfenék szintje 127,75 mBf. szint.
A becsatlakozása EOV koordinátái:
X=646969,665
Y=256174,835 
Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás a
kiviteli tervek, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a
jelen  ajánlattételi  felhívással  egyidejűleg  megküldött  közbeszerzési  dokumentumokban,  így  a
közbeszerzési  dokumentumokhoz  csatolt  „Műszaki  dokumentáció”  című  dokumentumban,  a
szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt  tevékenységek teljeskörű
ellátása  a  minőségi  követelmények  és  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások  maradéktalan  betartása
mellett. 
A 321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Kr.)  46.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra
tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal  egyenértékű”  minden  esetben  értendő.  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet,  hogy egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]

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

II.1.6) Részekre bontás

 Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy
a  közbeszerzés  tárgya  szerinti  munkák  és  feladatok  -  jellegük,  összetettségük,  előírt  műszaki
paramétereik,  időbeli  tartamaik  alapján  -  szorosan  kapcsolódnak  egymáshoz,  egymásra  épülnek,
amelyet  több  ajánlattevő  egy  időben  nem  tudna  teljesíteni.  A  kivitelezési  feladatban  foglalt
munkarészek műszakilag összefonódnak. 

Az ellátandó feladatok, a megvalósítandó műszaki tartalom egymásra épül, fizikailag sem különül el
egymástól,  így  a  megvalósítást  nagyban  hátráltatná,  ha  több  vállalkozó  munkáját  kellene
összehangolni. A kivitelezendő feladatok egy, komplett, egymással összefüggő, egymásra dolgozó
csapadékvízelvezető  rendszert  alkotnak.  Ezen  rendszer  kivitelezésének  ütemezése,  organizálása
olyan műszaki többletigényt jelent, a vezetékszakaszok egymásra dolgozása miatt, hogy azok mind
kivitelezés oldaláról, mind a kivitelezés ütemezése oldaláról, üzembiztonság szempontjából csak és
kizárólag, egy kivitelező bevonása esetén biztosítható. A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy
egy előre  nem látható  csapadék esetén se keletkezzenek károk a  környéken,  a  csapadékvíz nem
megfelelő elvezetése miatt.

A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – 



mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem 
oszthatók.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2

Fő CPV-kód: 1 

45232130-2 Esővízcsatorna építése

45247000-0 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése

45247112-8 Vízelvezető csatorna építése

45232450-1 Vízelvezető rendszer építése

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU120

A teljesítés  helye:  2013 Pomáz, Bodza utca, Beniczky utca, Dankó utca, Alma utca, Középhegy utca,
Mogyoró utca, Hegyalja utca

Hrsz: 1272, 1416, 1224, 988, 943/1, 943/2, 950/1, 950/7,973, 950/6, , 956/2, 957/2, 958/3, 1039/2,
985/1, 994/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

Épül:
⌀ 60 b. csapadékvíz csatorna 185,0 m
⌀ 30 b. csapadékvíz csatorna 19,50 m
ABE 30/40 méretű előregyártott árok fedlappal (4db energiatörő fog) 269,0 m
ABE 30/40 méretű előregyártott nyitott árok (2db energiatörő fog)  32,0 m
Vasbeton folyóka 156,5 m
Beton akna víznyelő rácsos 12 db
Beton akna vízzáró fedlappal 2 db
⌀120 betonakna 1 db
Beton víznyelő 4 db
Olaj - és homokfogó műtárgy 1 db

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20

Megnevezés  2. A kötelezően előírt  36 hónap jótálláson felüli  többlet  jótállás  vállalása  (egész
hónapokban megadva, 0-24 hónap között) Súlyszám 10 
Megnevezés  3. Porzó  anyagok  szállítása  kizárólag  ponyvával  fedetten  történik  (igen/nem)



Súlyszám 10 
Megnevezés 4. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek 
alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) Súlyszám 10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 21

II.2.6) Becsült érték: 2

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]

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

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

Időtartam hónapban: 14 vagy napban: 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]

vagy

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban felsorolt
kizáró okok állnak fenn.



Ajánlatkérő  a  Kbt.  74.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  kizárja  az  eljárásból  azon  ajánlattevőt,
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.

Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)
17. § (1) bekezdése szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint – az EKR rendszerben létrehozott űrlap
kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia:  ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott
piacon  jegyeznek;  ha  az  ajánlattevőt  nem jegyzik  szabályozott  piacon,  akkor  a  pénzmosás  és  a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.  törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.  § 38.  pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi  tényleges  tulajdonos  nevének  és  állandó  lakóhelyének  bemutatását  tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: A
Kbt.  67.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően,  a  Kr.17.  §  (2)  bekezdése  alapján csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet.

A  Kr.17.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  egységes  európai  közbeszerzési  dokumentum (EEKD) nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr.7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek  a  valóságnak,  és  tartalmazzák  az  Ajánlatkérő  által  a  kizáró  okok  tekintetében
megkövetelt  információkat.  Az  EEKD-ban  foglalt  információk  valóságtartalmáért  az  ajánlattevő
felel.

Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. 

Ajánlattevő  vonatkozásában  folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás  esetén  az  ajánlathoz
csatolandó  a  cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelem  és  az  annak  érkezéséről  a
cégbíróság  által  megküldött  igazolás  is.  Amennyiben  ajánlattevő  vonatkozásában  nincs
folyamatban  változásbejegyzési  eljárás,  úgy  kérjük,  nemleges  tartalmú  változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr.13. §]. 

Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
Változásbejegyezésre, Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára, Kbt. 67. § (4) bekezdésére, valamint a
kizáró  okokra  vonatkozó  nyilatkozat  mintáját,  amelyet  az  ajánlattevő  az  elektronikus  űrlap
formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.

A kizáró  okokra  és  az  alkalmassági  követelményekre  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.

A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kr. 1. §
(7) – (8) bekezdésekre.

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



Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Ajánlatkérő  a  Kbt.  114/A §  alapján  előírja,
hogy az igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.

M.1. Az  ajánlattevő  -  eljárást  megindító
felhívás  feladásától  visszafelé  számított  öt
évben  teljesített  -  legjelentősebb  építési
beruházásainak ismertetése, amely tartalmazza
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, 

- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, 

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátumát
legalább év és hónap megjelölésével), 

- a teljesítés helyét és 

- nyilatkozatot  arról,  hogy  a  teljesítés  az
előírásoknak  és  a  szerződésnek  megfelelően
történt-e. 

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó
a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ismertetésben  szerepelnie  kell,  hogy  a
teljesítésben  milyen  arányban  (százalékban)
vett részt. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) a)] 

Igazolási  mód:  A szerződést  kötő  másik  fél
által  adott  igazolással.  [321/2015.  (X.  30.)
Korm. rendelet 23. §] 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni
kívánó  a  teljesítést  közös  ajánlattevőként
végezte,  az  ajánlatkérő  kizárólag  a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni
kívánóra  eső  hányadát  veszi  figyelembe  az
alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata  során.  Ajánlatkérő  a  teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha
a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy  tevékenység  a  szerződés
részteljesítéseként  valósult  meg.  [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §] Ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
nyolc  éven  belül  megkezdett  beruházásokat
veszi figyelembe. 

Az  előírt  referenciakövetelmények  több

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

M.1. Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  nem
rendelkezik  az  eljárást  megindító  felhívás
feladásától  visszafelé  számított  öt  évben,
előírásszerűen  és  szerződésszerűen  teljesített
legalább  150  m folyadék  szállítására  szolgáló
közmű építésére vonatkozó referenciával. 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása: 2



szerződésből is teljesíthetők.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az  ajánlattevők  bármely  más  szervezet  vagy
személy  kapacitására  támaszkodva  is
megfelelhetnek  az  alkalmassági
követelményeknek,  a  közöttük  fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben  meg  kell  jelölni  az  ajánlatban  ezt  a
szervezetet  és  az  ajánlattételi  felhívás
vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon
alkalmassági  követelményt  vagy
követelményeket,  amelynek  igazolása
érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet
erőforrására  vagy  arra  is  támaszkodik.  Ez
esetben  csatolni  kell  az  ajánlatban  a
kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását  tartalmazó  okiratot,
amely  alátámasztja,  hogy  a  szerződés
teljesítéséhez  szükséges  erőforrások
rendelkezésre  állnak  majd  a  szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

Nem  kérhető  a  gazdasági  szereplőtől  olyan
igazolás  benyújtása,  amelyet  ugyanazon
ajánlatkérő  részére  a  gazdasági  szereplő
korábbi  közbeszerzési  vagy  koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton  már  benyújtott.  Ebben  az  esetben  a
gazdasági  szereplő  ajánlatában  nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott  közbeszerzési  eljárásban benyújtandó
igazolásra  irányadó  tartalmi
követelményeknek,  hogy  a  korábbi  igazolás
adott  esetben  megjelöli,  hogy  azt  mely
közbeszerzési  eljárásban  való  felhasználás
céljára állították ki.

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

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

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

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2



AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Késedelmi kötbér: Alapja a szerződés szerinti,  ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói
díj). Mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem
esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő
a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20 %-a.

Jótállás:  nyertes  ajánlattevő a  szerződés  hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi  beépített
dolog,  ill.  elvégzett  munka  vonatkozásában  a  műszaki  átadás-átvételt  követő  naptól  számítva
kötelezően  36  hónap,  valamint  a  megajánlása  szerinti  időtartam  (plusz  hónap)  jótállást  köteles
vállalni.

Jóteljesítési  biztosíték:  Vállalkozó  a  teljesítés  időpontjában  (a  sikeres  műszaki  átadás-átvétel
időpontja) jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a jótállási időszak +30 naptári napra kiterjedő
hatállyal  (lehívhatóság).  A jóteljesítési  biztosíték  mértéke a  teljes  nettó  vállalkozói  díj  5  %-a.  A
biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

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

Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Forrás, fedezet: Magyar Államkincstár (PM_CSAPVÍZGAZD_2018/65) és saját forrás. 

Számlázás: AK a részszámlázást  az alábbiak szerint  biztosítja:  Egy db előlegszámla (5%),  3  db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség (25%-25%-25%-25%).

Kifizetés: AK a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-
(3),  (5)-(7)  bekezdései  és  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdésének  rendelkezései  alapján  teljesíti  a
kifizetést.

Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Ajánlatkérő  a  kifizetés  során  a  322/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  32/B.  §-ban  foglaltakat  teljes
körben alkalmazza.

Tartalékkeret: Ajánlatkérő a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

Előleg:  AK  a  Kbt.  135.  §  (7)  bekezdése  alapján  a  szerződés  elszámolható  összege  5  %-ának
megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg
kifizetését  követően  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő  előlegszámlát  kell  kibocsátania.  Az
előlegszámla összege az 1. részszámlában számolható el.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:



III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

X Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

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

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

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő



Dátum: 2021.__.__. Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja  4 

(részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2021.__.__. Helyi idő: 12:00 Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

X A megrendelés elektronikus úton történik

X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

X A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

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

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

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

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2



Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja  1

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 0-100

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.

Módszer: 1. részsz.: fordított arányosítás, 2. részsz.: egyenes arányosítás, 3-4. részsz.: pontkiosztás.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

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

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

X Az 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.3.9) További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR -ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdés szerinti  esetekben,  ha nincs  lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra,  úgy a
következő elérhetőség is használhatóak: e-mail: titkarsag@gvckft.hu

2. Az  EKR-ben  továbbított  dokumentumokkal,  az  EKR-ben  elektronikus  úton  megtett
nyilatkozatokkal  szemben  támasztott  követelményekkel,  illetve  a  képviselettel  kapcsolatos
előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az
irányadó.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek-ben foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 

4. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind  AT, mind közös  AT-k vonatkozásában.  AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re.

5. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK
valamennyi  érdeklődő  gazdasági  szereplő  részére  írásban  megküldi  a  választ  az  EKR-en
keresztül,  illetve  hozzáférhetővé  teszi  azt.  AK a  Kbt.  114.  §  (6)  bek-vel összhangban,  a
kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-höz. Ha a tájékoztatást az
AK nem  tudja  a  fentebb  rögzített  határidőben  megadni,  vagy  a  kiegészítő  tájékoztatással
egyidejűleg a KD-at módosítja, a Kbt. 52. § (4) és (5) bek-e szerint jár el.

6. Az  ajánlatnak  felolvasólapot  kell  tartalmaznia  a  Kbt.  66.  §  (5)  bek-e szerint,  az  EKR-ben
létrehozott űrlap alapján. 

7. Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  AT nyilatkozatát  a  Kbt.  66.  §  (2)  bek-re,  valamint a
jóteljesítési biztosíték nyújtásának formájára (Kbt. 134. § (6) bek.)  vonatkozóan. 

8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk



ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

9. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint. A Kbt. 71. § (6) bek-e szerint AK nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha az AT hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba,  és e gazdasági szereplőre tekintettel  lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.

10. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

11.  Irányadó  jog:  A  jelen  felhívásban  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a
közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint
kell  eljárni.  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  felhívásban  külön  ki  nem  emelt  egyéb
nyilatkozatokat,  igazolásokat  és  más  dokumentumokat,  melyeket  a  Kbt.  kötelezően  előír.  A
szerződésre a magyar jog az irányadó.

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

13. AK felhívja a figyelmet,  hogy az ajánlatok értékelése során a Kbt.  81.  § (5) bekezdésében
foglaltak szerint jár el.

14. AK előírja a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésének alkalmazását, mely szerint AT-k kötelesek már az
ajánlatuk részeként benyújtani a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat.

15. FAKSZ: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: OOO700.

16. AK konzultációt, helyszíni bejárást NEM tart. 

17. AT-nek  a  szerződéskötés  időpontjára  rendelkezni  kell  20  millió  HUF/év  és  5  millió
HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítással, avagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles
jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan AT-nek nyilatkoznia szükséges az EKR-ben
rendelkezésre álló űrlapon.

18. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bek-ben foglalt lehetőségével.

19. AT-nek ajánlata részeként (szakmai ajánlatként) csatolnia kell a költségvetést kitöltött, árazott
formában,  .pdf  valamint  szerkeszthető  .xls  formátumban  is.  A szakmai  ajánlat  hiányában  az
ajánlat  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján  érvénytelen.  (A  KD  részeként  AT-k
rendelkezésére  bocsátott  árazatlan  költségvetés  formanyomtatványa  az  ajánlattétel
megkönnyítése  érdekében  tartalmaz(hat)  képleteket.  A  képletek  helyességének,  megfelelő
mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.)

20. A  beruházás  megvalósítása  a  PM_CSAPVÍZGAZD_2018/68  számú  támogatási  szerződés
keretében valósul meg.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg



2    adott esetben

4    ha az információ ismert

20    súlyszám helyett fontosság is megadható

21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges


