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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-
én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Kiss Ferenc, Forgó Istvánné, Vas Ildikó és 

Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Tormási Zoltán, Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 
feladatok elvégzésére kiírt módosított ajánlattételi felhívás 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz 

kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési 
feladatok elvégzésére kiírt módosított ajánlattételi felhívás 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztéssel 
kapcsolatos anyagot megkapták. (Mellékleve az írásos előterjesztés.) A képviselő-
testület az elmúlt évben fogadta el az ajánlattételi felhívást, melyet a közreműködő 
hatóságok ebben az évben hagytak jóvá.  

Az ajánlattételi felhívás 2012. május 18-án jelent meg a közbeszerzési értesítőben, 
melyet nyolc ajánlattevő vásárolt meg. Az egyik ajánlattevő kifogásolta, hogy az 
ajánlattételi felhívásban elő van írva a műszaki ellenőri és a műszaki vezetői 
végzettség is.  

Az ajánlattevő felvetése7 jogos, mivel a műszaki ellenőri végzettség előírására nincs 
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szükség, hiszen az önkormányzat erre külön kötött szerződést, ezért ez a kérés nem 
jogos, és az ajánlattételi felhívást ennek megfelelően kell módosítani.  
 
Kéri a képviselő-testülettől a módosított ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
47/2012. (V. 24.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési 
tervezési feladatok elvégzésére kiírt módosított ajánlattételi felhívás 
 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati 
fordulójára benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzésére 
kiírt módosított ajánlattételi felhívást a melléklet szerint 
elfogadja.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 47/2012. (V. 24.) Kt. számú határozathoz 
 
 

Dokumentum: 

 

DOKUMENTÁCIÓ 

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 

 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és 

mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
tárgyú projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat, valamint mesterséges 

eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése a FIDIC 
Piros Könyve alapján 

 
Projekt megnevezése, száma: 
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„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”  

KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 

EU-KA finanszírozás 

 
Ajánlatkérő: 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
4. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
7. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
8. AZ AJÁNLAT NYELVE 

9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ 
IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

10. ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE (SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE) 
11. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT 
12. AZ AJÁNLATOK FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
13. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 
14. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 
15. FORMAI ELŐÍRÁSOK 
D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
16. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 
17. KAPCSOLATTARTÁS 
18. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
19. TÁJÉKOZTATÁS 

MELLÉKLETEK 
MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK 

Felolvasólap 
Ajánlati nyilatkozat 
Ajánlati nyilatkozat függeléke 
Nyilatkozat kizáró okokról 
Nyilatkozat kizáró okokról 
Nyilatkozat nettó árbevételről 
Nyilatkozat korábbi teljesítésekről 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat 
Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról 

 

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

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

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS  

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 X Építési beruházás 

 □ Árubeszerzés 

 □ Szolgáltatásmegrendelés 

 □ Építési koncesszió 

 □ Szolgáltatási koncesszió 

 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

 Hivatalos név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

 Postai cím: Dózsa György út 34.  

 Város/Község: Nyárlőrinc   Postai  

irányítószám: 6032 

 Ország: Magyarország 

 Kapcsolattartási pont(ok):  Telefon: +3676589001 

 Címzett: Pap Sándor polgármester   

 E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu   Fax: +3676589008 

 Internetcím(ek) (adott esetben) 

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

  

A felhasználói oldal címe (URL): 

 További információ a következő címen szerezhető be 

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

     □ Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

 A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be: 

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

     □ Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

 Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani  

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

     □ Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 I.2) Az ajánlatkérő típusa 

    

 Központi szintű  □  Közszolgáltató  □ 

 Regionális/helyi szintű   X  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

       □ 

 Közjogi szervezet  □  Egyéb  □ 

 I.3) Fő tevékenység 

 I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők 

 X Általános közszolgáltatások  □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 □ Honvédelem  □ Szociális védelem 

 □ Közrend és biztonság  □ Szabadidő, kultúra és vallás 

 □ Környezetvédelem  □ Oktatás 

 □ Gazdasági és pénzügyek   □ Egyéb (nevezze meg):  

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
http://www.nyarlorinc.hu/
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 □ Egészségügy     

 I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők 

 □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  □ Vasúti szolgáltatások 

 □ Villamos energia  □ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz  

szolgáltatások 

 □ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  □ Kikötői tevékenységek 

 □ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és  

kitermelése 

 □ Repülőtéri tevékenységek  

 □ Víz  □ Egyéb (nevezze meg):  

 □ Postai szolgáltatások   

  

 I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:   □ igen X nem 

 (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 

 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat, valamint 

mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése a FIDIC Piros Könyve alapján. 

 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 [Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának] 

 X Építési beruházás  □ Árubeszerzés  □ Szolgáltatás megrendelés 

 Kivitelezés  □  Adásvétel  □  Szolgáltatási kategória száma: 

 Tervezés és kivitelezés  X  Lízing  □  □□ 

 Kivitelezés, bármilyen  □  Bérlet  □  (az 1-27. szolgáltatási 

 eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő  

   Részletvétel  □  kategóriákat lásd a Kbt. 3. és  

 által meghatározott    Ezek kombinációja  □  4. mellékletében) 

 követelményeknek 

megfelelően 

        

 □ Építési koncesszió 
  

 □ Szolgáltatási koncesszió 

 A teljesítés helye: Bács-Kiskun 

 

 NUTS-kód   HU331  NUTS-kód   □□□□□ 

 NUTS-kód   □□□□□  NUTS-kód   □□□□□ 

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

információk 

 X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

 □ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 □ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 □ Keretmegállapodás több ajánlattevővel  □ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma □□□   

 VAGY     



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. május 24. napján. 

12. 

 (adott esetben) maximális létszáma □□□   

 A keretmegállapodás időtartama: 

 Időtartam év(ek)ben: □□ vagy hónap(ok)ban: □□□ 

 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________ 

VAGY: 

_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________ 

 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

_ 

 II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat, valamint 

mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése a FIDIC Piros Könyve alapján. 

 II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

   Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

 Fő tárgy  45.23.24.00-6  □□□□-□  □□□□-□ 

  

További  

tárgy(ak) 

 45.23.24.20-2 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 □□□□-□ 

□□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□ 

 □□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□ 

 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)  

□ igen X nem 

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

 □ egy részre  □ egy vagy több részre  □ valamennyi részre 

 II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

 Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):  □ igen X nem 

 II.2) Szerződés szerinti mennyiség 

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

 Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és tervezési feladatok elvégzése. 

Tájékoztató mennyiségek: 

- 181m DN 250 mm-es KG-PVC gravitációs tisztított-szennyvíz csatorna 

- 12.534 m DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatorna  

- 7.837 m DN 150 mm-es KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna  

- 836 db gravitációs bekötőcsatorna  

- 371,50 m D140x12,8 mm-es KPE szennyvíz nyomóvezeték  

- 326,4 m D110x10 mm-es KPE ivóvízvezeték  

Mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és tervezési 

feladatok elvégzése. 

Tájékoztató mennyiségek: 

- hidraulikai kapacitás: 220 m3/d  

- biológiai kapacitás: 2200 lakosegyenérték 

- kibocsájtási határértékek:  

KOI       ≤   75 mg/l 

BOI       ≤   25 mg/l 

La          ≤   50 mg/l 

SZOE     ≤   15 mg/l   

NH4-N   ≤   10 mg/l 

Nö          ≤   50 mg/l 

Nöásv      ≤   40 mg/l 

Pö          ≤      5 mg/l 

Főbb, tervezett létesítmények:  

 
Rácsgépházban:  
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 Prészónás géprács 5mm     1 db 

 Szippantott szv. Előkezelő fúvó 

  Q = 80m
3
/h p= 270 mbar P = 2,7 kW 1 db 

 PREFLOC (Fe
+++

) tároló tartály   V = 500 l 1 db 

 Hypo tároló tartály   V = 500 l  1 db 

 PREFLOC adagoló szivattyú   Q = 0-7,6 l/h 1 db 

 Hypo adagoló szivattyú    Q = 0-7,6 l/h 1 db 

 Előkezelt szipp. Szv. Feladó csigaszivattyú 

  Q = 140 l/min   P = 2,7 kW 1 db 

 

Szipp. Szv. Előkezelő:  

 

 Keverő szivattyú  

  Q = 24 m
3
/h H = 4 m  P = 2,7 kW 1 db 

 Finom buborékos cső levegőztető    3 db 

 Oldott O2 érzékelő, távadó    1 klt 

 

Átemelő tározó:  

 

 Szennyvíz feladó szivattyú  

  Q = 12 m
3
/h H = 5m  P = 1,4 kW 2 db 

 

SBR medencék: 

 

 Búvárkeverő    P = 2,8 kW 2 db 

 Finom buborékos levegőztető rendszer 28 kgO2 130 db 2 klt 

 Oldott O2 mérő, kijelző, távadó    1 klt  

 

Fúvógépházban: 

 

 Légfúvós berendezés hangszigetelt dobozba telepítve 

  Q = 7,2 m
3 
/min   P = 1500mbar 2+1 db  

 Pneumatika kompresszor   P = 10 bar 1 db 

 

Mérőakna: 

 

 Indukciós mennyiségmérő   NA 150 1 db 

 

Iszapvíztelenítőben: 

 

 Iszapvíztelenítő szalagszűrő berendezés feladó szivattyúval, 

 vegyszer bekeverő-adagoló saját vezérléssel   1 klt 

 Mosóvíz tartály    V = 2 m
3
 1 db 

 Fedeles iszap konténer   V = 3 m
3
 2 db  

Szennyvíztisztító telep kibocsátás monitoring kútjai DN90 KM-PVC H=6 m   2 db 

Rendelkezésre áll és az ajánlati dokumentáció mellékletét képező vízjogi létesítési engedély, illetve vízjogi 

létesítési engedélyes terv mind a szennyvízcsatorna-hálózatra, mind a szennyvíztisztító telepre, mind a monitoring 

kutakra vonatkozóan.  

A kivitelezés mellett a közbeszerzésnek tárgyát képezi az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges kivitelezési 

dokumentáció, illetve annak részeként kivitelezési terv elkészítése.  

A szerződésre a FIDIC Piros Könyv irányadó.  

 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 789 842 000  Pénznem: HUF 

 VAGY: _________________________ és _____________________________ között   Pénznem: _____________ 

 II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

 Vételi jog (opció): □ igen X nem 

 (Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

 (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

 hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 

 II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 
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 A szerződés meghosszabbítható: □ igen X nem 

 A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): □□□ vagy: □□□ és □□□ között 

 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése: 

 hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 

 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 A (tervezett) időtartam hónapban: 16 vagy napban: □□ (a szerződés megkötésétől számítva) 

 VAGY: 

 Kezdés   □□□□/□□/□□  (év/hó/nap)   

 Befejezés  □□□□/□□/□□  (év/hó/nap)   

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

 III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Jótállási kötelezettség (48 hónap) 

Késedelmi kötbér (az egyösszegű ajánlati ár 0,3%-a naponta, maximum 10%) 

Előleg-visszafizetési biztosíték (az egyösszegű ajánlati ár 30%-a) 

Teljesítési biztosíték (az egyösszegű ajánlati ár 5%-a) 

Jóteljesítési biztosíték (az egyösszegű ajánlati ár 5%-a) 

A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés 

alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, 

a Kbt 126. § (6) a) alapján. 

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.  

 

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

(adott esetben) 

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik. 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a szállítói finanszírozás 

szerint figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. 

(XII.23.) Kormányrendelet 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 

A szerződés terhére öt számla nyújtható be (1 előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla), amelyek minimális értéke az 

egyösszegű ajánlati ár 20 %-a.  

Megrendelő az egyösszegű ajánlati ár 30 %-ának megfelelő előleget biztosít. 

További információk a dokumentációban találhatóak.  

 

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

esetben) 

Az ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdasági társaság alapítását.  

 

 

 III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)   □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

 III.2) Részvételi feltételek 

 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, aki tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul (Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont): 

- nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

- a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 

figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 

jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek 

betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

- olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nem megismerhető. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező 

gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. (Kbt. 56. § (2)) 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell.  

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 

(1) k) pontja, illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) k) pontja, illetve a Kbt. 56. § 

(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja 

szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott 

tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre 

vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani. 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

 

P/1.  

Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől 

származó nyilatkozat benyújtása valamennyi általuk 

vezetett pénzforgalmi számlára vonatkozóan, az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított kettő éves időszakra vonatkozóan. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell a számlaszám(ok) 

megjelölését, a számla megnyitásának időpontját, és 

arra vonatkozó információt, hogy a számlán volt-e 

sorban álló tétel. (Sorbanállás kifejezés alatt az 

ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 

pontjában meghatározott fogalmat érti.) 

 P/1.  

Bármely számlavezető pénzintézetétől származó 

nyilatkozat szerint az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszaszámított kettő évben számláján 15 

napot meghaladó sorbanállás fordult elő. 

P/2.  

Az ajánlattevő vagy jogelődje számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági 

szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét) az utolsó három lezárt üzleti évre 

vonatkozóan; amennyiben a beszámoló a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

P/2.  

A tárgyévet megelőző három lezárt üzleti év során a 

mérleg szerinti eredménye több mint egy alkalommal 

negatív volt, illetve ha a működésének ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem érte 

el az 500 millió forintot, ha az ajánlattevő azért nem 

rendelkezik a tárgyévet megelőzően három lezárt üzleti 

évvel, mert az ehhez szükséges időszak kezdete után 
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céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha 

az ajánlattevő azért nem rendelkezik a tárgyévet 

megelőzően három lezárt üzleti évvel, mert az ehhez 

szükséges időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni.  

kezdte meg működését.  

 

 

P/3.  

Nyilatkozat benyújtása az előző három év teljes - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, 

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 

illetve mikor kezdte meg tevékenységét; 

P/3. 

A tárgyévet megelőző három évben (2009-2011.) az 

évek átlagában teljes nettó árbevétele nem érte el az 

500 millió forintot. 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

M/1. 

A hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban 

teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési 

szerződéseinek ismertetése az ajánlattevő, illetve az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által 

adott igazolással; 

M/1.  

A hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban átadás-

átvétellel lezárva nem teljesített  

- legalább 1 db, egy projekt keretében összesen 

legalább 12 000 fm gravitációs gyűjtőcsatorna 

kivitelezésére kötött építési szerződést, 

amelyek értéke elérte a 400 000 000,- Ft nettó 

értéket; valamint 

- legalább 1 db, legalább 100 m3/d hidraulikai 

kapacitású, legalább a következő kibocsájtási 

határértékekkel rendelkező: KOI ≤ 75 mg/l, 

BOI ≤ 25 mg/l, La ≤ 50 mg/l, SZOE ≤ 15 

mg/l, NH4-N ≤ 10 mg/l, Nö ≤ 50 mg/l, Nöásv 

≤ 40 mg/l, Pö ≤ 5 mg/l biológiai 

szennyvíztisztító-telep kivitelezésére kötött 

építési szerződést, amelynek értéke elérte a 

100 000 000,- Ft nettó értéket.  

M/2.  

Az előző három évre vonatkozó, az éves 

átlagos statisztikai állományi létszámáról és 

vezető tisztségviselőinek létszámáról készült 

kimutatás benyújtása.  

M/2. 

A tárgyévet megelőző három év (2009-2011.) során az 

éves átlagos statisztikai állományi létszáma évente 

nem érte el a 30 főt és kevesebb, mint 20 fő volt fizikai 

dolgozó.  

M/3. 

Azoknak a szakembereknek a megnevezése, 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, 

akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, 

szakmai önéletrajzuk a rendelkezésre állási 

nyilatkozatuk benyújtásával, végzettségüket igazoló 

okiratok másolatának csatolásával. A 

szakmagyakorlási jogosultság fennállását az 

ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5) bekezdése 

alapján.  

M/3.  

Nem áll rendelkezésre legalább két fő mérnöki (vagy 

üzemmérnöki) végzettséggel és legalább 5 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakember, akik 

összességében rendelkeznek  a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendelet szerint MV-VZ/A, MV-Ép/A, MV-

Ép/ÉG jogosultságokkal azzal a kitétellel, hogy a 

minden megajánlott szakembernek legalább egy 

érvényes jogosultsággal rendelkeznie kell a 

felsoroltakból. 

M/4.  

A környezetvédelmi vezetési rendszereknek való 

megfelelőség tanúsításához független szervezet által 

kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő 

elfogadja az Európai Unió más tagállamában 

bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 

tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 

M/4.  

Nem rendelkezik az MSZ EN ISO14001, vagy ezzel 

egyénértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek 

való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy az 

egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek 

egyéb bizonyítékaival.  
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környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 

bizonyítékait is. 

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

 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott   □ igen X nem 

 A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott  □ igen X nem 

 III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk   

 A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve  □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:   

 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

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

képzettségét X igen □ nem 

 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 IV.1) Az eljárás fajtája 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

    

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 X Nyílt  □ Nyílt 

 □ Meghívásos  □ Meghívásos  

 □ Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:   □ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 □ Versenypárbeszéd  □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

 □ Hirdetmény közzétételével induló  

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

  □ Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának  

indokolása:  

  □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

  

 részében meghívásos   

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

  

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

  

  

 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

 és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

 A gazdasági szereplők tervezett száma ________ 

 VAGY: 

 Tervezett minimum _____________ és (adott esetben) maximális létszáma ________________ □□ 

 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

  

 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: □ igen □ nem 

 IV.2) Értékelési szempontok 

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

 □ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 VAGY 
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 X Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

 Részszempont  Súlyszám   Súlyszám 

 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 

2. Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal 

munkaügyi szakigazgatási szerve által 

hátrányos helyzetű álláskeresőként 

nyilvántartott legalább három személy 

teljes munkaidőben, munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatását a 

kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

50 

 

 

 

 

 

5 

  

 III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

 Elektronikus árlejtést fognak 

alkalmazni: 

   □ igen X nem 

 (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

 IV.3) Adminisztratív információk 

 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

 

 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre □  □ igen X nem 

 (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 □ Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  □   

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

  

 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

 A dokumentáció beszerzésének határideje 

 Dátum: 2012/06/05 (év/hó/nap)  Időpont: de 10:00 

 _____________   

 A dokumentációért fizetni kell  X igen □ nem 

 (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63 500 Pénznem: HUF 

 A fizetés feltételei és módja:  

A dokumentáció ára bruttó 63.500,- Ft. A dokumentáció ára átutalással vagy készpénzbefizetéssel fizetendő az 

ajánlatkérő 11732002-15338253 számú bankszámlájára. Az átutalási okmányon a következő közleményt kell 

feltüntetni: „Nyárlőrinc szennyvízcsatorna kivitelezés” 

 

 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

 Dátum: 2012/06/05 (év/hó/nap)   Időpont: de 10:00 

 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

 Dátum: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 □ Az EU bármely hivatalos nyelve 

 X Az EU következő hivatalos nyelve(i): 

Magyar___________________________________________________________ 

 □ Egyéb: _________________________________________________ 

 X Magyar 

 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 □□□□/□□/□□-ig (év /hó/nap) 

 VAGY 

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

 IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 
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 Dátum: 2012/06/05 (év/hó/nap)  Időpont: de 10:00 

 Hely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  

 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  X igen □ nem 

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

 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.  

 

 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

 

 V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos  
 X igen □ nem 

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

KEOP-1.2.0/2F/09.-2011-0002 azonosító számú, „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt 

 V.3) További információk (adott esetben) 

 V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos) 

 V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

   X igen □ nem 

 V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 

információk: (adott esetben) 

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell 

vásárolnia. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján az ajánlati dokumentáció megküldését kéri, 

azt az I.1) pontban megadott telefax számra eljuttatott, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményezni. A dokumentáció 

rendelkezésre bocsátása készpénzfizetés esetén a befizetési bizonylat, átutalás esetén az átutalási megbízás cégszerűen 

aláírt másolatának faxon történő elküldése, vagy átadása ellenében elektronikus formában DVD adathordozón történő 

átadással történik. A dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 9.00–15.00, pénteken 9.00-12.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő napján 9.00–10.00 óra között az ajánlatkérő 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. alatti 

székhelyén.  

 V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 1-10 

 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű 

ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A 

legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1 

A második részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 10 pontot kap, 

amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja, 1 pontot kap. 

 V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

 X igen □ nem 

 Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbbak: 

III.2.2) P/1., P/2., P/3. és III.2.3) M/1., M/2., M/3., M/4.  

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

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

 V.4) Egyéb információk: 

V.4.1) Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig 3 példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. Az ajánlatokat 
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elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 

belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,  

V.4.2) Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 

szerint értendő. 

V.4.3) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás 

feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

V.4.4) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 

alkalmazhat. 

V.4.5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű - 

cégkivonatát, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 

nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.  

V.4.6) A teljesítési határidőnek 6 hónapos próbaüzem is részét képezi.  

V.4.7) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  

V.4.8) Az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozók közre fognak működni. 

 V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/05/15 (év/hó/nap) 

 A. MELLÉKLET 

 TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

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

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

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

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 
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 III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

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

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai irányítószám:  Ország: 

 --------------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------------------- 

 

1. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.1 Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlati Felhívásban 
foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő.  

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. 
évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint 
ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati Felhívás és a 
Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes 
feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati 
dokumentációban megadott műszaki előírásoknak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az 
ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, 
kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését 
vonja maga után:  

1. ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 
kitűzött határidőkre, vagy 

2. ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg 
az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. 
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1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen 
esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az 
ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 

1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és 
terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek 
semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél 
készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy 
részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett 
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. 

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára. 

 

2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 

2.1 Elvégzendő munkák 

Nyárlőrinc településen sem szennyvízelvezető hálózat, sem szennyvíztisztító 
telep nem került kiépítésre. A keletkező szennyvizeknek csak igen csekély 
hányada kerül elszállításra, melyeknek a hivatalos befogadója a kecskeméti 
szennyvíztisztító telep. Az egyedi szennyvizeket a község területén a 
zömében szakszerűtlen kialakítású egyedi szennyvíztárolókban gyűjtik, a nem 
vízzáró kialakítású közműpótlókból. A homokos altalajban elszivárgó települési 
folyékony hulladék jelentős környezetterhelést okoz a talajban és a felszín 
alatti vizekben.  

 

A kilencvenes években történt jelentős fejlesztési hullám ellenére, a 
szennyvízhálózat és tisztító kapacitás vonatkozásában az infrastrukturális 
ellátás színvonala elmaradt, ami jelentős mértékű környezeti terhelést 
eredményez a településen. Mindez veszélyezteti a természeti környezetet, és 
így az élet minőségét is. A felszíni és felszín alatti víztestek és a talaj 
szennyezése a természetes élővilágot és a biodiverzitást fenyegetik. A 
környezeti terhelés, a természet szennyezésének egyik legfőbb forrása a 
korszerű szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás hiánya. Nyárlőrincen, amely 
a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekszik, a természeti 
károkozás megállítása érdekében a szakszerű szennyvízelvezetést- és 
tisztítást fejleszteni kell. Ennek során a keletkező szennyvizeket össze kell 
gyűjteni és káros minőségromlás nélkül el kell juttatni a kiépítendő, megfelelő 
tisztítási hatásfokkal üzemelő szennyvíztisztító telepre. 

A szakszerűtlenül (ez a döntő többség) kialakítású tárolókból – gyakorlatilag 
szikkasztó aknákból – a települési folyékony hulladék a talajba, a felszín alatti 
vizekbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek (települési 
folyékony hulladék) csak csekély hányada kerül lakossági tárolókból 
kiszippantásra és elszállításra. A lakossági és részben gazdálkodó egységi 
TFH kezelés és elhelyezés nem dokumentált. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatát a többször módosított 25/2002.(II.27.) 
Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási 
Megvalósítási Programból kötelezi, hogy szennyvízberuházását 2015. 
december 31-ig be kell fejeznie. 
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A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével megszüntethető a 
szennyvizek talajba- és talajvízbe, valamint a felszíni vizekbe való jutása, 
valamint a település alatt lévő, úgynevezett „szennyvízdomb” eltűnése a 
környezetvédelmen túl a belvízhelyzetre is kedvező hatásként könyvelhető el. 
A fejlesztés céljai lakossági, környezetvédelmi és ökológiai célok. A 
településen keletkező szennyvizek elhelyezése a legoptimálisabb műszaki és 
gazdasági szempontok figyelembe vételével kell, hogy megtörténjen. 

Az infrastrukturális beruházás révén csökkenhet a környezeti terhelés, 
valamint az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó alapfunkciók, 
szolgáltatások, a kapcsolódó önkormányzati intézmények és a helyi gazdaság 
működési feltételei jelentősen javulni tudnak. Az Önkormányzat 
polgármestere, testülete elkötelezett a népességmegtartó intézkedések 
meghozatalában, megvalósításában, amelyek magukban hordozzák a 
gazdasági feltételek javulását is.  

A társadalmi okok közül az egyik legfontosabb az igény a tisztább, 
egészségesebb lakókörnyezetre. A csatornázott ingatlan értéke felértékelődik, 
megszűnik a szippantás, ami a lakó részéről állandó odafigyelést igényelt, a 
kellő időben történő elszállítás megszervezésével kapcsolatban. A beruházás 
révén olyan vállalkozások is megjelenhetnek, amelyek munkahelyeket tudnak 
teremteni, ezzel erősödik a települések, a kistérség és a régió 
versenyképessége is. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek pedig 
nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje. Az egészséges 
életfeltételek biztosítása, azaz az élhető környezet kialakítása és fenntartása 
elsősorban pedig a település településfejlesztési programok egyik fő prioritása. 

Csatornahálózat 

A geodéziai talaj- és talajvízviszonyok alapján, valamint a befogadó 
elhelyezkedését is figyelembe véve a tisztán gravitációs csatornahálózat 
megvalósítása optimális. 

A gravitációs csatornahálózat az Iskola utca és a belterületi határ 
keresztezésében létesítendő szennyvíz vég- átemelővel, mint befogadóval egy 
vízgyűjtő területként (öblözetként) kialakítható. 

A tervezett gyűjtőcsatornák DN 200 mm-es KG-PVC csőből épülnek 
iránytöréseknél, több csatorna találkozásánál és egyenes szakaszon 
maximum 80 m-ként 1,00 m belső átmérőjű előre gyártott beton tisztító 
aknákkal.  

A csatornák lejtése 3‰-10‰ , fektetési mélységek 1,40-4,00 m a meglévő 
terepszint alatt folyási fenékszintre vonatkoztatva. 

Az előre gyártott beton aknakamra belmagassága legalább 1,00 m, de a 
legmagasabban bekötött cső fölött legalább 0,20 m-re túlnyúlik. Az aknák 
lefedésére DN 600 mm-es nehéz öntöttvas fedlapokat alkalmazunk, lejárás az 
aknába létrával történik.  

A bekötőcsatornák DN 150 mm-es KG-PVC csőből épülnek a telekhatáron 
belül 1,00 m távolságig min. 10‰ lejtéssel. 

Csatlakozás a gerinccsatornára, tisztító aknára „csőre kötve” idomos kötéssel 
történik. A házi csatornához való csatlakozás biztosítására a KG-PVC 
csatorna rendszerhez kifejlesztett műanyag DN 300/150 mm-es aknák 
épülnek a bekötőcsatornák végén. 

A műanyag aknák lezárása a terheléstől függően DN 300 mm-es öntöttvas, 
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vagy műanyag fedlappal történik. 

Települési vég-átemelő 

A létesítendő gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat befogadására DN 1600 
mm-es belső átmérőjű átemelő műtárgy épül az Iskola utca és a belterületi 
határ keresztezésében előre gyártott elemekből kútsüllyesztéses eljárással. Az 
átemelőbe 1+1 db búvárszivattyú kerül beépítésre, egyik a másikának meleg 
tartalékaként.  

A szerelvények az átemelő műtárgy mellett létesítendő beton, illetve vasbeton 
szerelvényaknába kerülnek beépítésre. A bűzterjedés megakadályozására 
aktív biofilter épül földbe süllyesztve az átemelő műtárgy mellé. Az átemelő 
működtetése központi üzemirányítási rendszerhez csatlakozva történik. 

Szennyvíz nyomóvezeték 

A települési vég-átemelőtől a szennyvíztisztító telepig D 140 mm-es KPE 
nyomócső épül elektrofittinges kötésekkel. A vezeték keresztezi az Alpár-
Nyárlőrinci Főcsatornát a közúti híd szelvényére erősítve, védőcsőben. 

Szennyvíztisztító telep 

A tisztítási technológia két medencés SBR rendszerű biológiai tisztítás, 
nitrifikációval, denitrifikációval, biológiai és vegyszeres P eltávolítással, 
fertőtlenítéssel, zárt iszapvíztelenítéssel. 

Tisztított szennyvíz befogadóba vezetése 

A tisztított szennyvíz DN 250 mm-es KG-PVC gravitációs csatornán kerül 
bevezetésre az Alpár-Nyárlőrinci főcsatornába, mint elsődleges befogadóba. 

Ivóvízellátás 

A szennyvíztisztító telep ivó- és technológiai vízellátása a községi 
ivóvízvezeték hálózatra csatlakozva D110x10 mm-es KPE ivóvíz 
gerincvezeték kiépítésével történik.  

2.2 Pénzügyi fedezet 

Az építési munkák fedezetét az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában 
meghatározott módon biztosítják.  

 

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel 
esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha 
egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását 
követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen 
tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a 
közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által 
cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi 
alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának 
ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését 
azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi 
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konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további 
Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 
ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 
jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy 
nyertességük esetén a szerződés aláírásától számított húsz napon 
belül a cégbírósághoz bejelentik a projekttársaság társasági 
szerződének megkötését;  

e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 

B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
4. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  

4.1. 1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Útmutató az ajánlattevőknek 

Mellékletek: 

Minősítési formanyomtatványok 

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Szerződéses megállapodás 

Általános feltételek 

Különös feltételek 

Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések 
kezeléséhez és a szerződés módosításához (KFF-el bővített) 

3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

1. Műszaki előírások 

2. Mellékletek 

Szabványjegyzékek 

Építési engedélyek és szakhatósági hozzájárulások  

Közútkezelői hozzájárulás 

Talajmechanikai szakvélemény 

4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR 

5. KÖTET KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ  

4.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az 
Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati 
időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, 
amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi 
jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az 
Ajánlat elfogadást nyer. 
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5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

5.1. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják 
meg, írásban telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett 
telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az 
ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax útján megkapta.  

5.2. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A 
kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul 
visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának 
elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő 
tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.  

 

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció 
valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. 
Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért 
összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás 
és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az 
Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  

 

7. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni az ajánlattevő 
által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzékek.  

Jegyzék: Munkaszervezet 

Az Ajánlattevőnek be kell adnia a projektszervezet felépítésének a tervét, amely 
világosan megadja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, Alvállalkozók, 
Konzorciumi Tagok – ha van - és Független Mérnök) kapcsolatrendszerét. Az ábra 
tartalmazza az építési beruházás teljesítéséért felelős személyzet tagjait, valamint a 
projekttel kapcsolatos kötelezettségeiket is. 

8. AZ AJÁNLAT NYELVE 

Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt 
dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az 
ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a 
magyar. 

 

9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT 

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

9.1  A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
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 Oldalszám 

Tartalomjegyzék  

Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva 
 

Felolvasólap (Hiba! A hivatkozási forrás nem található. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

 

Ajánlati nyilatkozat (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. sz. 
minősítési formanyomtatvány) 

 

Ajánlati nyilatkozat függeléke (2. sz. minősítési formanyomtatvány)  

Igazolások, nyilatkozatok  

Cégkivonat  

Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű.   
 

Aláírási címpéldány(ok)  

Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 
nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési 
eljárásra tekintettel aláírt megállapodása  

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és az 56.§ 
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében (3. sz. 
minősítési formanyomtatvány) 

a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjában 
meghatározott kizáró okok tekintetében (4. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ ib) pontja alapján 

 

Igazolások és nyilatkozatok a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 
igazolására  

 

Pénzügyi intézménytől származó igazolás(ok)  

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) a) pontja alapján 
 

Éves beszámolók  

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) b) pontja alapján 
 

Ajánlattevő(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek)nyilatkozata(i) nettó árbevételről (5. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) c) pontja alapján, illetve 
a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
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 Oldalszám 

14.§ (1) c) pontja alapján 

Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) nyilatkozata(i) 
erőforrások rendelkezésre állásáról (9. sz. minősítési formanyomtatvány) 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének 
módjáról  

a Kbt. 55. § (6) a) pontja alapján 

 

Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) nyilatkozata(i) 
kezességvállalásról  

a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján 

 

Igazolások és nyilatkozatok a műszaki, ill. szakmai alkalmasság 
igazolására 

 

Ajánlattevő(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek)nyilatkozata(i), illetve igazolás(ok) korábbi teljesítésekről (6. 
sz. minősítési formanyomtatvány) 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (2) a) pontja és a 16. § (5) 
bekezdése alapján, illetve a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlattevő(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek)nyilatkozata(i) éves átlagos statisztikai állományi létszámról 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (2) d) pontja alapján, illetve 
a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlattevő(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek)nyilatkozata(i) szakemberek bevonásáról (7. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (2) e) pontja alapján 

 

Szakmai önéletrajzok és rendelkezésre állási nyilatkozatok (8. sz. 
minősítési formanyomtatvány) 

 

Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok   

A szakemberek mérnöki kamarai nyilvántartásba felvételét igazoló 
dokumentumok  

 

Környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelés tanúsítványa  

Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) nyilatkozata(i) 
erőforrások rendelkezésre állásáról (9. sz. minősítési formanyomtatvány) 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
N y á r l ő r i n c , 2012. május 24. napján. 

29. 

 Oldalszám 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének 
módjáról  

a Kbt. 55. § (6) a) pontja alapján 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet(ek) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének 
módjáról  

a Kbt. 55. § (6) b) pontja alapján 

 

Egyéb dokumentumok  

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról (10. sz. formanyomtatvány)  

Egyösszegű Ajánlati Ár kötet kitöltve  

Nyilatkozat a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról  

Jegyzék: Munkaszervezet  

 

9.2  Az ajánlatban a minőségi formanyomtatványok és jegyzékek tekintetében a 
mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani. 

9.3  Ajánlattevő köteles az Ajánlati dokumentáció követelményeivel teljes 
mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani. 

 

10. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A SZERZŐDÉS 

ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE 

10.1. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a 
Tartalékkeret összege. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell 
tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési 
munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg 
semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve 
azon eseteket, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást 
(FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a 
Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-re figyelemmel 
- adott hozzájárulásával. 

10.2. Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni. 

10.3. Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott 
összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel 
kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés 
feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a 
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.  

11. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT 

Többváltozatú ajánlat nem adható. 
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12. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

12.1. A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség 
esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem 
vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor az Ajánlati dokumentáció Kötelező 
tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük 
feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési formanyomtatványok aláírója 
felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.  

12.2. Az Ajánlattevőnek egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie 
az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy 
"Eredeti” vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az 
eredeti példány az irányadó. Az Ajánlattevőnek elektronikus adathordozón is 
be kell adnia az ajánlatát.  

 

13. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 

13.1. Az Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan 
csomagolásban kell benyújtani.  

Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni 

 

„Ajánlat a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 

szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt tárgyában” 

Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!” 

 

 

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő 
előtti felbontásáért.  

 

14. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

14.1 Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik hivatalosan 
megvették az Ajánlatkérési dokumentációt. (Ha több ajánlattevő közösen tesz 
ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a 
dokumentációt). Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) 
kell benyújtani az Ajánlati felhívásban megadott időpontig az ott megadott 
címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat 
az Ajánlattevő viseli. 

14.2 Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által 
kinevezett személy ír alá. 

 

15. FORMAI KÖVETELMÉNYEK  

15.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék 
szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell 
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tartalmaznia. 

15.2 Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT” 
feliratnak értelemszerűen. 

15.3  Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan 
elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani. 

15.4 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen 
jelölni kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben 
a másolati példányokat sorszámmal (1., 2.) kell ellátni. 

15.5 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot 
együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

 

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 

16. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 

 

Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja 
fel az Ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. 

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt 
vehet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint – a 
Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet (EK) képviselői, 
valamint az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői. 

 

17. KAPCSOLATTARTÁS 

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az 
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában 
a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a 
sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell 
az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti 
példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 
adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás 
bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum 
csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai 
úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az 
ajánlatkérő kézhez kapja. 
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Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, 
ha:  

a dokumentum:  

- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

18. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA  

1. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR 

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az 
ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) 
adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A 
legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1 

 

2. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: AZ AJÁNLATTEVŐ VÁLLALJA-E A BÁCS-
KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 
ÁLTAL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐKÉNT NYILVÁNTARTOTT 
LEGALÁBB HÁROM SZEMÉLY TELJES MUNKAIDŐBEN, MUNKAVISZONY 
KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁSÁT A KIVITELEZÉS TELJES 
IDŐTARTAMA ALATT 

A projekttel kapcsolatban készített és a nyertes pályázat alapjául szolgáló Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányban szerepel, hogy a pályázó (a későbbi ajánlatkérő) 
a kivitelezési közbeszerzési kiírás során előnyben részesíti azon ajánlattevőket, akik 
az építkezések során felveszik a kapcsolatot a helyi munkaügyi központtal, és helyi 
álláskereső (lehetőség szerint hátrányos helyzetű) munkaerőt alkalmaznak.  

Erre figyelemmel az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 
értékelni kívánja a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek 
foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét.  

 

A harmadik részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, 
hogy vállalja 10 pontot kap, amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem 
vállalja 1 pontot kap. 

 

19. TÁJÉKOZTATÁS 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
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Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 

Tel.: +36-1- 346-9400 

Fax: +36-1- 346-9415 

Honlap: www.ommf.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. 

Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477 

Tel.: +36-1-473-0503 

Fax: +36-1-332-8155 

Honlap: www.mbfh.hu 
 

*** 
 
2.) „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz 

kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Szóban 
annyival szeretné kiegészíteni, hogy a képviselő-testület az elmúlt év októberében 
már hozott ezzel kapcsolatosan egy elfogadó határozatot, de mivel az elmúlt évben 
támogatói döntés nem született, így a pályázatot nem lehetett benyújtani.  

Tekintettel arra, hogy a határozat 2011. évi kifizetési ütemezést tartalmaz, valamint a 
jogszabályi környezet megváltozott, ennek megfelelő új határozat és új nyilatkozat 
elfogadása szükséges. 

Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezet 
elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

48/2012. (V. 24.) Kt. határozat 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító  
programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
http://www.mbfh.hu/
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Pap Sándor polgármester előterjesztését és a  
133/2011. (XII. 19.) Kt. határozat helyett az alábbi határozatot 
hozta meg: 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, 
dönt, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű pályázat 
végrehajtásához szükséges sajáterő elszámolható része 
biztosítása érdekében pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap 
igénybevétele céljából. 

2. A Képviselő-testület a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által önerő 
támogatás céljából benyújtandó az önkormányzatok és 
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 
6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján felhatalmazza Pap 
Sándor polgármestert a határozat mellékletét képező 
nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor        Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


