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rcozgeszeRzÉsl ÉnľesÍľo
A Közbeszeaési Hatóság Hivatalos Lapja

ruÁnÁsľ MEGINDÍTó FELHÍvÁs

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

X ĘnÍiési beruházás
! Arubeszezés
D szolgá|taiás megrendelés
-!,,,.'u trp|lesr Koncesszro
n Szo|gá|tatási koncesszió

I. szAKAsz: ł:ÁľteľrÉnő

I.1) NEv' cÍu És KAPcsolÁTTAnĺÁsr roľr(ox)

Hivata|os név: Józsefuárosi tnkormányzat

Postai cím: Baross utca 63.67.

Város/KozsĄ] : Budapest Postai
irányítoszám:
1082

ország: Magyarország

Ka pcso|attańási pont(ok) :

Címzett: dr. Ba||a Kata|in

Telefon: +3614592L23

E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu Fax: +36 3136696

Inteľnetcím(ek) (adott esetben)
Az aján|atkérő á|ta|ános címe (URL}, www.jozsefuaros.hu

A fe|haszná|ói o|da| címe (URL},

További információ a következő címen szerezhető be
! R rent em|ített kapcso|atlartasi pont(ok)
X Eovéb (tcjĺtse kĺ az A,I

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

E R fent említett kapcsolattaftasi pont(ok)
X Eovéb (tcjlBe ki az A.II

vagy résaléte|ije|entkezéseket a következő címre kel| benyújtani



! ł rent em|ített |opcso|atbftasi pont(ok)
X Eqyéb (tci(Ee ki az A.III

I.3.) Fó ĺevÉĺeľvsÉc
I.3. 1) KIásszIKUs n:ÁľuľxÉnőx

I. 4.) Beszeľzés más ajánlatkéńk nevében

Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszezést: X igen ! nem

(Igen uálasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan touábbĺ információkat az A,
mellékletben adhat

I.2.) 
^z 

ľÁľ urrÉnő ĺÍpusa

Központi szintű ! Közszo|gáĺtató D
Regioná|is/helyi szintű X Támogatott szeruezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdés

o) oontl l--l

Kozjogi szervezet ! E9yéb !

x ÁtaÉnos kozszolgá|tatások f] ukásszolgá|tatás és közösségi rekreáció

! Honvéde|em tr Szociá|is vále|em

! Közrend és biztonság ! Szabadidő, kultúra és va||ás

! KörnyezetváJe|em ! ottatás

! Gazdasági és pénzügyek ! Egyéo (nevezze meg):

I.3. 2) xozszolcÁlnró łrÁľurrÉnőr

Gáz- és hőenergia terme|ése, szá||ítasa és ! vasúti szo|gá|tatások
eIosztása

E városivasúti, vittamos-, tro|ibusz- és
a utóbusz szo|gá |tatások! villamos energia

! rougáz és kőolaj feltárása és kitermelése ! rirotőitevékenysĄ7ek

! szén és más szilárd tÜzelőanyag fe|tárása ! RepÜ|őtéri tevékenysegek
és kitermelése

! Egyén (neveze neg).
Jvíz
D Postai szo|gá|tatások



II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

II.1) MeeľlłrÁnoás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

',Vá||a|kozási szeződés keretében a Budapest VIII. Hungária kft. 2-4, r,I^v hkótelep víz- és
csatorna há |ózat fe| újítása,'

II.1.2) Aszerződés típusa és a teljesítés helye

[Csak azt a kategóriát uálassza - épĺtési beruházás, árubeszezés vagy szoĺgáItatás megrendelés
_, amelyÍk ĺqĺnkább mqfeleĺ a szerződés Vagy a közbeszerzés(ek) tiírgyánakJ

x ÉpÍtési beruházás nÁrubeszezés ! Szolgá|tatás
megrendelés

Kivitelezés X

Teĺvezés és kivite|ezés f
Kivitelezés, bármi|yen f
eszközze|, módon, az
aján|atkérő á|taI
meghatározott
követe|ményeknek
megfeIe|ően

! Építési koncesszió

Adásvéte!

Lízing

Bér|et

RészletvéteI

Ezek kombinációja

D
n
!
!
!

Szolgá|tatasi kategória
száma:
(az 1_27, szolgáĺbtásÍ
kategórĺákat lásd a Kbt. 3.
és 4. nelĺékĺetében)

! Szolgáltatási
koncesszió

A te|jesítés he|ye:
Budapest, VIII. kerü|et, Baross utca 63-67.

HRSZ:

38818/6, 388L817,38818/8, 38818/9, 38818/10, 388L81L2,38818/13, 38818/16, 38818117,
38818/18, 38818/19, 388L8ĺ24,38818/3ą 388L8ĺ37,38818/38, 38818/40. épü|et ingat|anot
va|amint a 38818/15 - Szemafor utca, 38815120 - Lokomotív utca, 38818/39 - Tbi|iszi tér,
38836ĺf - Sa|gótarjáni utca, 3889612 - Hungária kft.
NuTs-kod HU101 NUTs-kód

NUTS-kod NUTS-kod

II.1.3) Közbeszeľzésre, keletmegállapodásľa és dinamikus beszeľzési rendszeľre
(DBR) vonatkozó információk

X A hirdetmény közbeszerzés megva|ósÍ!ására irányu|

! R hirdetmény keretmegát|apodás megkotésére irányul

f] R nirdetmény dinamikus beszezési rendszer (DBR) létrehozására irányu|

II. 1.4) Keretmegá l |a podásra vo natkozó i nformációk (a dott esetfu n)
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E Keretmegá|lapodás tobb aján|attevővel

A teruezett keretmegá | |a podás résztvevői nek szá ma
VAGY

(adott esetbeil maximá|is |étszáma

! Keretmegállapodás egy
ajánIattevőveI

A kerctmegállapodás időtaftama:

Időtaľtamév(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indokolás arra az esetre Vonatlozóan, ha a keretmegá||apodás |dőtaftama meghaladJa a négy
évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtaĺtamára vonatkozó becsült
összéÉéke (mk számokkal)

Becstj|t érték áfa né|kü|:

VAGY

Pénznem:

es között Pénznem:

A keretmegállapodás a|apján megkotendő szeződések éftéke és gyakorisága (ha ismert):

il. 1. 5) A szerződés meghatá rozán I tárgyal

,,Vát|atkozási szerződés keretében a Budapest, VIII. Hungária kft. 2-4. M^v bkóte|ep víz- és
csatornahá |ózat fe| újítása''

II.1.6) Közös közbeszeľzési szójegyzék (CPv)

Főszőjegyzék KiegészÍtő szőjegyzék (a dott
esetben)

Fő tárgy 45232L5L-5
Vízvezeték-fe|újÍtással kapcso|atos építési

munkák

További
tá'gy(ak)

44tt52LO-4
Víaĺezeték-szerelési a nyagok

44161200-8
Vízvezeték

.14130000-0

03.12.00.00-8
Keftészeti és faisko|ai termékek



Szen npíz-geri nccsatorna

44162300-6
Szen nyvíze|vezető csővezeték

II.1.7) Részekre tiifténő ajántattéte| (a részekre vonatkozó részletes informácĺók
megadásłíhoz a B. mellék|et sztil<sq szerint tcibb példiínyban is használhato)
Ľ igen X nem

(Igen válasz esetén) Ae. aján|atok benyrijthatók (csak qyet jeĺc,|Íc,n be),

Degy részre legy vagy tobb részre lvahmennyi részre

II. 1.8.) Vá|tozatokľa (alternatív aján|atok) vonatkozó információk

E|fogad hatók vá |tozatok (a |ternatÍv ajá n |atok) :

igen X nem
!

II. 2) SzenzóoÉs SZERINTI rłrľľvrsÉe

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi rés{ mqhosszabbĺtást és opiót
beleertve)

A terti|et nagy részén meg|évő, üzemelő gáz- és víanezeték, kábe|et csatorna ta|á|ható.

A teruezési tertj|eten L7 db (hrsz.) ingat|ant és 13 db víznye|őt ke|| rákötni a csatorna há|ózatra
megfele|ő idomma| va|ó rácsat|akozással. Az ingat|anokon 33 db te|ekhatári tisztíto aknát ke||

épÍteni.
A teľvezett gravitációs csatorna hossza: 452,0 m a30 gerinccsatorna KG-PVC cső.
Az ingat|anok csatornabekötési |ehetősegeit a házi bekötések biztosítját 74 |akástól e|vezetni a
ke|etkező szennyłizet, a bekotéseket a te|ekhatárig minden esetben meg ke|| építeni, a
bekötéseket ideig |enesen fedőtá nyé r ra| vízzárőan ke| | |ezá rn i.

A terÜ|eten 19 db tisztíEóakna és 13 db vÍznye|őakna kerĹil kiépítésre, előre gyártott elemekbő|.
A kivite|ezés ideje a]att a folyamatos szennyłíze|vezetést ideig|enes csatornákka| biztosílani ke||.

Vízvezeték: D 160 KPE összesen épül: 22o,o fm
D 110 KPE összesen épül: 304,0 fm

DN 150 gov. összesen épü|:48,0 fm
Tervezett tűzcsapok: 10 db
Az e|osztóvezetékekről |áthatók e| a házibekotések.

Az Aján|atkérő tájékoztat1a az aján|attevőket, hogy a becsĹi|t éfték az Egyosszegű Vá||a|kozói Dfi
3olo-ának megfe|e|ő összegű tadalékkeretet taftalmaz, ame|y nem része az aján|attevő által
megajánlott ajánlati árnak és nem i||eti meg automatikusan az ajánlattevőt. A tafta|ékkeret
fe| haszná lá sá na k rész|etes sza bá lya it a szeződésteruezet ta rta I mazza.

Részletes leírást a dokumentáció részét képező míiszaki leírás taÉalmazza!

(adott esetben, sak számokkal) Becsü|t éfték áfa né|kril: L62.74o.ooQ- Pénznem: HUF

közott Pénznem:es
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II.2.2) Vételijogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételijog (opció): n igen X nem

(Igen vá ĺasz esetén)A Vételĺ jog meg hatá rozása :

(ha Ísmeĺt) A Véte|ijog (opció) gyakorlásának teruezett ideje:

II. 2. 3) Meg hossza bbításra vonatkozó i nfoľmációk (a dott esetben)

A szeződés meghosszabbítható: ! igen Xnem

A lehetsęes meghosszabbÍtások száma: (ha ismeĄ: Vagy: és között

(ha ismert)Az árubeszerzésre Vagy a szo|gáltatás megrendelésre irányu|ó meghosszabbítható
szeződések esetében a további szezó1dések teľvezett ütemezése:

I Vaqy napban: (a szelződés mqk(itésétől számítua

II.3) A szenzőoÉs roőľnnrłl,tA VAGY ł srrEJezÉs ľłrÁnrorrr

A (teruezett) időtaľtam hónapban uagy napban: 120 (a szerződés nqkcitésétőĺ számítua)
VAGY.
Kezdés (éu/hó/nap)

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, PÉNzĺiGvr És ľtÍiszłrr INFoRMÁcIoK
ilI.l) A szęnzőoÉssEl KAPcso|áTos relrÉrrux

6

u I. 1. 1 ) A szerződést b iztosító m e l l é kkötelezettsé g ekz (a do tt ese tbe n)

A szezó?ést biztosíto mel lékköte|ezettségek:
Késede|mi kötbér: Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéft
fe|elős a szerződésben vagy a szerződés me||ék|etében rogzített bárme|y határidőt elmulasztja. A
késede|mi kötbér mértéke 50.000 FVnap. A 20 naptári napot meghaladó késedelmes te|jesítést
ajánlatkérő meghiúsu|ásként értékelheti, és jogosu|ttá vá|ik a szerződés fe|mondására.

Meghiúsulási kötbér: Vá||a|kozó meghiúsu|ási kötber megfizetésére köte|es, amennyiben a je|en

szerződés te|jesítése bármely okbol meghiúsul és ezen okokért fe|elős. A meghiúsu|ási kötber
méftéke a nettó vállaIkozó díj 30o/o-a.

Jótá||ás: Aján|atkérő a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap á|ta|ános
jótá||ási köte|ezettség vá||a|ását írja elő.

A hibás biztosíkékaként a Kbt. 126.Ę (3



bekezdése alapján a szerződés szerinti, taftalékkeret és áfa né|kü| számított vá||a|kozói díj 5o/o-

ának megfe|e|ő mértékű jó|teljesítesi biztosítékot ke|| nyújtani, melyet a Kbt. Lf6. s (4)
bekezdése a|apján a szeęődés te|jesítésének időpontjától kell rende|kezésre bocsátani. A
jó|te|jesítesi biztosítek érvényességi hatarideje az előírtjótál|ás |ejáratának napjától számított 30
naptári napig ke|| hatá|yban maradnia.

A jó|te|jesÍtési biztosÍték a Nyeftes ajánlattevő vá|asztása szerint nyújtható bank vagy biztosító
á|ta| válla|t garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|, vagy biztosítási szerződés
a|apján kiál|íLot|' - készíizető kezességvállalást taŃa|nlazó - kote|ezvénnyel, vagy óvadékként az
e|őírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szeződő fé| fizetési számlájára töĺténő befizetéséve|
vagy az Ajánlatkérő 14100309-10273949-0Ĺ000006 számú bankszám|ájára történő átuta|ással a
Kbt. 126.5 (6) bekezdés a) pontja szerint.

Aján|attevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kel| a Kbt. 126. $ (5) bekezdése a|apján, hogy a
jó|te|jesítési biztosítékot az Ajá n |atkérő rende| kezésére bocsátja.

É|ií|aa viaazs.FizałÄci |rizłłrcí}Áv. 
^iÁ^|^lvÁríí 

izllírz czÁ|Á hiztncítőV a nvaftaę aián|afterńi Ä|ta|Llv!Ý!' !lggÉ9l!ÉÝ!v9! 9lÉĽv9lĽYnl nJu. ||gLl\vĺv J9'9|9

igénye|t e|őleg visszafizetésének biztosítékaként me|ynek méftéke megegyezik az igénye|t e|ő|eg
osszegével, amely legfe|jebb a szerződésben fog|alt - taŕalékkeret és áfa né|kü| számított - teljes
e||enszo|gáltatás Solo-ának megfe|e|ő mértékű, de maximum 68.000.000.-Ft |ehet. Az e|ő|eg-
visszafizetési biztosítékot a Kbt' t26. s (6) bekezdés a) pontjában fog|a|tak szerint ke||

rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-
visszafi zetési biztosíték nyújtása az elő|eg rende| kezésre bocsátá sá na k fe|tétele.

Aján|attevőnek az aján|atában nyilatkoznia ke|| a Kbt. 126. 5 (5) bekezdése aĺapján, hogy az
e|ő|eg- visszafizetési biztosÍtékot az Aján|atkérő rende|kezésére bocsátja.

A szeződést biztosĺtó me||ékkóte|ezettségek rész|etes szabá|yait a szerz&éstervezet
taĺtaImazza.

III.1.2) Fő finanszíroztlsi és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogsza bályi ľende|kezésekre: (adott esetben)

E|őleo: Aján|atkérő biztosítja az e|ő|ą igénybevéte|ének a lehetőségét a Kbt. 131. 5 (1)

bekezdésének megfe|elően. A nyeftes aján|attevő kérheti a szenődésben fog|a|t - tafta|ékkeret
és áfa nélktj| számított - teljes el|enszolgá|tatas 5 o/o-ának megfe|elő összeg, de |egfe|jebb 68
mi|lió Ft e|ő|egként történő kifizetését |egkésőbb az építési munkaterÜ|et átadását kovető 15

napon belü| [306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. s (1) bekezdés alapján]. Az e|ő|ęszámla az
e|ső részszám|ában számo|ható e|. A vá|lalkozói e|ő|eg biztosítéka az e|ő|qszám|a éftékének
e|számolásáig tartó éruényességgel ke|| rende|kezésre álljon az e|őlegbekérő benyújtásától
kezdődően a kifizetésre kerü|t e|ő|eg te|jes e|számo|ásának időpontjáig.

Az e||enéľtéket aján|atkérő saját forrásbÓl fď,ezi, a fedezet rende|kezésére á||.

A számta kifizetésre vonatkozó előírások:
Aján|atkérő a 306ĺ20LL. (XII.23.) Korm' rende|et 13.$.ában foglalt esetben és feĺtéte|ekke|
biztosítja a részszám|ázás |ehetőségét az a|ábbiak szerint:
A teljesítés során 2 szám|a (ideértve a végszámlát is) benyújtásának |ehetősége biztosított az
a|ábbiak szerint:

- 1 részszám|a benyújtásának |ehetősĄ;e a nettó (és tartalékkeretet nem tarta|mazó)
ár S}o/o-ának meqfele|ő összeqrő| a kivite|ezésre vonatkozó áfa né|kü|i



szeződéses érték 50o/o-át elérő megva|ósu|t te|jesítés esetén;
- végszám|a benyújtása: a nettó (és tafta|ékkeretet nem tarLa|mazó) egyosszegíj aján|ati ár
SOo/o-ának megfe|e|ő osszegrő| a kivite|ezésre vonatkoző áfa né|kü|i szeződéses éfték 100o/o-át
e|érő megvalósu|t te|jesítés esetén, sikeres míÍszaki átadás-átvéte|t kovetően.

Az eset|egesen igénybe vett e|őlegge| az első benyújtott szám|ában köte|es a nyeĺtes
ajánlattevő e|számo| ni.

Abban az esetben' ha Aiánlattevő nem vesz iqénvbe a te|iesítéshez alvállalkozót:
Aján|atkérő a szeĺződésben meghatározott módon és taĺta|omma| va|ó te|jesíEést követően az
el|enszo|gáltatást átuta|ássa| te|jesíti, a Kbt. 130. s (1)-(3), (5), Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdése
szerint, i||etve a Kbt. 130. 5 (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az
adőzás rendjérő| szó|ó törvénv 36ĺA. $.a is minden esetben a|ka|mazandó.

Abban az esetben' ha Aiánlattevő a teliesítéshez a|válla|kozót vesz ioénvbe:
Ajánlatkérő a szeę&ésben rneghatározott módon és taĺta|ommal va!ó teljesítést követően az
ellenszo|gá|tatást átuta|ással teljesíti. Amennyiben ajánlattevő a te|jesít|és során alválla|kozót
vesz igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 130. 5 (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, ĺ||etve a ftk. 6:130.$
(1) bekezdéseitő| e|térően a 306/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (1) és (3) bekezdése az
irányadó. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú , az adőzás rendjérő| szó|ó töruény 36/A 5-a
is minden esetben a|ka|mazandó.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó töruény 36l^. $-ban fogla|takat teljes
körben aIka|mazza.

Vonatkozó jogsza bá |yok krj|önösen :

A szám|a benyújtásáná| az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. töruény 36/A. 9 a|kalmazása
köteIező.
A Közbeszezésekről szó|ó 2011. évi CVilI. töruény.
A Po|gári Töruénykönyvről szó|ő 2013' évi V. torvény
3o6l20LL. (XII.23.) Korm. rende|et az építesi beruházások közbeszezésének rész|etes
szabá|yairó|
Az á|talános adóró| sző|ó2007. évi Oo0űI. töruény.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyeftesek álta! létľehozandó gazdasági társaság'
illetve jogi szemé|yz (adott esetben)

Aján|atkérő a Kbt. 27. 5 (2) bekezdésben fog|a|takkal összhangban nem teszi |ehetővé

III.1.4) Egyéb kütönteges feltéte|ek (adott esetben) x igen ! nem
(ĺgen uálasz esetén) A külonleges fe|téte|ek meghatározása:

A szeęődés te|jesítése során szüks{;es az Iso 9001 minőségirányítasi tanúsítvány' és az MSZ
28001 (oHsAs 18001) munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási rendszer szerinti
tanúsítvány a|ka|mazása vagy az Európai Unió más tagá||amábó| származő a fentiekkel
egyenéftékĺi tanúsítvány, továbbá az egyenétékű minősegbiztosítasi intézkedések egyéb
bizonyítékai nak a Ikalm azásr,.



az Iso 9001 minősegirányÍtási- és az Msz 28001 (oHsAs 18001) munkahe|yi
és biztonsági irányítasi rendszer szerinti tanúsítványát, vagy az Európai Unió más tagá||amában
bejegyzett szeľvezettő| származó ęyenéľtékű tanúsítványt' Vagy az egyenéftékű
m ĺ nőséE biztosításĺ, és m u n kavále| m i i ntézkedések egyéb bizonyítéka it.

III. 2) RÉszvÉreu FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok)' ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkoző e|őírágkat is (adott esetben)

Az aján|atkérő á|tal előíľt kizáró okok és a megkövete|t igazolási mod:

Az eljárásban nem |ehet aján|attevő, a|válla|kozo, és nem vehet rés*, az a|ka|masság
igazolásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) a- k) pontjainat továbbá a Kbt.
Ĺ1 c /{ \ L^|-^-J:- -\ l\ ..-|--i-! Á -^-!l.-|- L-!..'l..- -|..' !-4^-:|- A- ^l::-l-L-J/. 3 (r/ uęKęZues ą)-u), vc,|ąll|ll|L |/ pul|tJcll|d|\ l|Cll.d|yd d|d ldĺLUZ|Ń. ŕrZ ęUdldsuc|l| ĺlell|
lehet ajánĺattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésének hatálya a|á tartozik.

A megkövete|t igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 3L0|20LL. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a a|apján az
aján|attevőnek aján|atában nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti ?'lzárő
okok hatá|ya alá, va|amint a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 3I0ĺ201I. (xil.
23.) Korm. rendelet 2. s i) pont ib) a|pontja és a 4.5 D pont fc) a|pontjában fog|a|tak szerint
ke|| igazoĺnia.

Alválla|kozó és alka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyi|atkozni kote|es arról, hogy a szeĺz&és te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 5
szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vál|a|kozot va|amint az á|rala a|ka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem tańozik a Kbt. 56. $ szerinti kizáró okok hatálya
a|á.

- Ajánlattevő a 310l20tl. (Xil. 23.) Korm. rende|et 10. $ alapján saját vá|asztása szerint:

a) saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-
d), va|amint í) pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vállalkozót, valamint az
álta|a alkalmasságának igazolására igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 57.

$ (1) bekezdés a)-d)' va|amint 0 pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á, vagy
b)az e|járásban megjelö|t a|vál|alkozó nyi|atkozatát - a meg nem je|o|tekre az a) pont

szerinti nyilatkozat me||ett -, va|amint az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más
szeľvezet nyi|atkozatát is benyújthatja arró|, hogy a szervezet nem taftozik a Kbt. 57' 5
(1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontja szerinti kizárő okok hatálya alá.

Tekintette| arra, hogy Aján|atkérő jelen kozbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását Aján|attevőt(i|letve adott esetben az e|járásban megjelö|t a|vá||a|kozók -,
va|amint az alka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezetek) a Kbt. 56. s (1) bekezdés f);
i)' kc) alpontja, Kbt. 56. 5 (2) bekezdése, i||etve a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
klzárő okok tekintetében csato|t nyi|atkozatainak a felhívás feĺadásáná| nem regebbi
keltezésűeknek ke|| |enniük.

A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintette| ke|| |enniük a Közbeszezési Hatóság
akizárő okokka|.kapcsolatos igazo|ásokró|, nyi|atkozatokró|, nyilvántartásokrólés adatokró| szó|ó
útmutatóira |-KE 20L3lL4t. szám Q0L3lt1l29) és KÉ 20L2ĺ6t. szám Q012l06|01)l. Az
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útmutatók elérhetők a www. kozbeszerzes. hu olda|on.

Aján|atkérő felhívja Aján|attevők figye|mét, hogy a Kbt. 75. 5 (1) bekezdése b) pontja a|apján
kizáąa az e|járásbo| azt' az aján|attevőt, a|vá||alkozót vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt
vevő más szeruezetet, ame|y/aki részérő| a kizárő okok az e|járás során következnek be.

III.2.2) Gazdasági és pĺánzügyi alka|masság (adott esetben)

Az a|kalmasság megíté|éséhez szükséges adatok
és a megkovete|t igazolási mód:

P11,. a 3701201L. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. $
(1) bekezdés b) pontja a|apján az e|őző két |ezáft
évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje számvite|i
jogszabá|yoknak (elsősorban a számvite|ről sző|ő
2000. évi C. töruény) megfe|e|ően osszeál|ított
éves beszámo|óját. Amennyiben az aján|atkérő
által kéft beszámoló a céginformációs szo|gá|at
hon|apján megismerhető, a beszámo|ó adatait az
aján|atkérő e||enőzi, a céginformációs szo|gá|at
hon|apján megta|á|ható beszámo|ó csato|ása az
aján|atban nem szükĄ7es.
Ha az ajánlattevő azéft nem rendelkezik az e|őző
két |ezárt évre vonatkozó beszámolóva|, meľt az
időszak kezdete után kezdte meg műkodését, az
alka|masságát a közbeszeĺzés tárgyábó| _ víz-
és/vagy csatornahá|ózat építése, fe|újítÉsa
szár maző á rbevéte| rő| szó|ó nyi |atkozatta I jogosu lt
igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan
aján|attevő, ha míjködésének ideje a|att a
közbeszezés tárgyábóĺ - épü|et be|ső kia|akítas
vagy épti|et generá| kivite|ezés - származő
á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított
árbevéte|e nem éri e| a 80.000.000,- Ft-ot
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. S (2)
bekezdés).

Plz. Csatofja a 3I0lf01I. (XII. 23.) Korm.
rende|et 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján az
e|őző három rjz|eti évre vonatkozó - áfa né|kÜ|
számított - kozbeszezés tárgyának megfe|e|ő
tevékenysegbő| (víz- és|vagy csatornahá|ózat
építése, felújítasa) származő - áfa nélkül
számított árbevéte|éről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben ajánlattevő a megadott időszak után
jott |étre, i||etve kezdte meg tevékenysĄ;ét, az
árbevéte|ének a műkodése ideje a|att ke||

megfe|elnie az aIkalmassági követelménynek.

Ha az aján|attevő a 3L0|20LL. (Xil. 23.) Korm.
rendelet 14. 5 (1) bekezdés b) és c/ pontja
szerinti iratta| azért nem rende|kezit meft o|yan
iooi formában műkodik' ame|v tekintetében

Az a|ka|masság minimumkcĺvete|ménye(i) :

A|ka|mat|an az aián|attevő, ha:
PlL. a mér|eg szerinti eredménye az előző
három |ezárt év kozü| egyné| többször
negatív vo|t.

Plz. az e|őző három üz|eti évben a
közbeszerzés tárgya - víz- és/vagy
csatornahálózat építése, fe|újítása - szerinti
nettó árbevétele összesen nem éĺte e| a
108.000.000,- Ft-ot.

10
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sző|ő nyi|atkozat benyújtása nem
|ehetséges, az e pontta| kapcsolatban e|őíľt
a|kalmassági kovetelmény és igazolási mod
he|yett bárme|y, az aján|atkérő á|tal megfe|e|őnek
tekĺntett egyéb nyi|atkozatta| vagy
dokumentumma| igazo|hatja pénzügyi és
gazdasági a|kalmasság&. n érintett aján|attevő
vagy aján|attevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során kote|es alátámasztani, hogy o|yan jogi
formában műkodit amely tekintetében
árbevételrő| szó|ó nyi|atkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokka|
kapcso|atban e|őíft a|kalmassági követe|mény és
igazo|ási mod he|yett az a|ka|masság
igazo|ásának aján|atkérő á|ta| elfogadott
modjáról. (3I0ĺ20II. (xII. 23.) Korm. rendelet
14. 5 (3) bekezdés).

Pl3.) A szám|atu|ajdonos va|amennyi
szám|avezető pénzügyi intézményének
nyi |atkozatát, fizetőképességének meg íté|éséhez
az a|ábbi taftalommal - attó| függően, hogy az
aján|attevő mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rende|kezésre á||nak:. a számla (számlák) megnyitásának

időpontja;
. szám|aszám(ok) fe|tüntetése;
. arra vonatkozó információt, hogy a
számlán, il|etve szám|ákon az eljárást megindító
fe|hiivás fe|adásának időpontjátó| visszafe|é
számított 24 hónapban vo|t-e 15 napot
meghaladó időtartamú sorban á||ó tétel

(Kbt. 55. 5 (1) bekezdés d) pont és a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés a)
pont.)

Pl4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.

s (1) bekezdés d) pontja a|apján igazo|ás
(biztosítasi köWény egyszerű máso|ati
példányának vagy biztosítotó| származő igazo|ás
egyszeríj máso|atĺ példányának) és az uto|só
biztosítási díj megfizetésének ĺgazo|ásának
csato|ása lega|ább az alka|massági feltéte|ekben
e|őíft szakmai fe|e|ősségbiztosí!ás méftékének és
meglétének és éruényessegének igazo|ására.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őírt
a|kalmassági követe|ményeknek a Kbt. 55. 5 (4)
bekezdésében

P13. 
^ 

becsato|t pénzügyi intézmény(ek)től
származő nyi|atkozat(ok) a|apján
megá||apítható, hogy a szám|atulajdonos
bármely szám|áján az eljárást megindító
fe|hívas feladásának időpontjától visszafelé
számított 24 hónapban 15 napot męha|adó
időta ľtam ú sorbaá|lítas volt.

Aján|atkérő a ,,sorbaá||ítás,' kitétel alatt a
2009. évi Dco0/. toruény 2. s 25. pontjában
meghatá rozott foga lmat érti.

P14.31012011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.

s (1) bekezdés d) pontja a|apján nem
rende|kezik mélyépítési tevékenysĄ;re
éruényes szakmai fe|e|ősségbiztosítással
minimum 100.000.000,- FVév és |ega|ább
60.000.000,- FVkáresemény mértékig.
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felehetnek meg.

^ 
P l t,P l 3 és P l 4 a|kalmassági követe|mény kozos

ajánlattevők éŕe|emszerűen kizáró|ag egyenként
fe|e|hetnek meg, így a Kbt. 55. s (4) bekezdése
a|apján e|egendő, ha közrj|Ük egy megfele|.
A PlZ. a|ka|massági követe|ménynek kozos
aján|attevők együttesen is megfe|e|hetnek.
I|letve bárme|y más szeruezet (vagy szemé|y)
kapacitására támaszkodva is megfe|e|hetnek a
Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdésében
fogla|taknak megfele|ően.

A Kbt. 55. s (6) bekezdés c) pont szerinti
kezességvá | la |á sró| szó|ó doku mentu mot eredeti
vagy hite|es máso|ati pé|dányban kérjük csatolni.

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|massági
křivete|ménveknek hárme|v más szeruezel (vaov

szemé|y) kapacitására támaszkodva kíván
megfele|ni, úgv a kapacitásait rende|kezésre
bocsátó szeĺvezet az e|őírt igazo|ási módokka|
azonos módon kote|es igazo|ni az adott
a|kaImassági fe|téte|nek történő megfe|e|ést
továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a szerződés
te|jesítéséhez szrikséges erőforrások
rende|kezésre ál|nak majd a szerződés
te|jesítésének időta ftama a |att.

A 310/2011. (XIL23. Korm. rendelet 14.5 Ga)
pont]e alap1án, ha a Magyar Kereskdelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői néujqyzékében
megje|enített fentÍ előĺrásoknak mqfelelő
dokumentumok bŻonyítjiít hqy a gazdasági
szereplő mqfelel az ajánlatkérő által
meghatározott kciveteĺményekneĺí, a kcivetelmény
és a mqfeĺelést Ígazoló dokumentum helyének
pontos mqftĺölését is elfogadja az ajánlatkérő a
fent meghatározott dokumentumok benyújtiáa
helvett.

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

Az a|kalmasság megíté|éséhez sztiks{7es adatok
és a megkövete|t igazo|ási mód:

M/1. A 3I0120L1. (XII.23.) Korm. rendelet 16. $
(3) bekezdése szerinti igazolás a 3t0ĺ20tt. (Xil.
23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés a) pontja
szerint az e|járást megindÍtó felhÍvás fe|adásanak
időpontjátóĺ visszafelé számított öt évben
(fe|adási időpont évlhólnaptó| számított
mege|őző 5. év évlhőĺnapjáig terjedő időszakot
vizsgá|va) te|jesített |egje|entősebb épílľési
beruházásairó|.

AE. a|ka|masság minimumkövete|ménye(i):
A|ka|matlan az aiánlattevő, ha:

}ąl1. az eljárást megindÍtó fe|hívás
fe|adásátó| visszafe|é számított 60 hónapban
(fe|adási időpont évlhó/naptó| visszafe|é
számított mege|őző 60. hónap hó/napjáig
terjedő időszakot vizsgá|va) nem rende|kezik
az a|ábbi szeződésszerűen te|jesített,
sikeres műszaki átadás-átvéte||e| záru|t
referenciával:
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A referencia meglétét a szerz&ést kötő másik fé|
á|tal kiadott igazo|ássa| kel| igazolni.
Amennyiben egy gazdasági szerep|ő
referenciaként o|yan korábbi tevékenységet kÍván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projeKtársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben az Aján|atkérő csak azt fogadja e| az
a|ka|masság igazo|ásaként ame|yet aján|attevő
konzorciumi tagként vagy projekt]társaság
tagjaként saját maga te|jesített, figye|emmel a
Kbt. 129. $ (7) bekezdésében meghatározottakra
is. (kérjtik emiatt a te|jesítés bemutatásárő| sző|ő
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
méftékét százalékban vagy forintban).

Amennyiben az épíEési beruházásra vonatkozó
referencia közös aján|attevőkre vonatkozit és a
referenciaioazolás nem ál|ítható ki az eoves_JI 

--

aján|attevők á|tal e|végzett munkák
e|kÜ|öníteséve|, úgy az aján|atkérő a referencia
igazo|ást bárme|yit a te|jesítésben részt vett
aján|attevő részérő| az ismeftetett építési
beruházás egésze tekintetében köte|es elfogadni,
fe|téve, hogy a te|jesítés a kozos aján|attevők
egyetemleges felelőssĄ7vál|a|ása me||ett töftént,
és az igazo|ást benyújtó ajánĺattevő á|taĺ végzett
te|jesítés aránya eléfte a 15olo-ot.

M, aján|atkérő kije|enti, hogy a referencia a
szenődés teljesítésének ęészére vonatkozó
aIkaImasságot igazo|.

Az a szeruezet, amelynek korábbi teljesítéseit a
Kbt. 55. 5 (6) bekezdés b) pontjában fog|a|tak
szerint az a|ka|masság igazo|ásához az
aján|attevő fe|használta, a szerződés te|jesítése
során a Po|gári Töruénykönyvrő| szőlő 2013. évi
V. töruény (a továbbiakban: Ptk. 6:419. $ szerint
kezesként fele| az aján|attevő teljesítése azon
részének e|maradásával vagy hibás te|jesítéséve|
osszefüggésben az aján|atkérőt ért kár
megtéríteséért, ame|yre vonatkozóan az
aján|attevő a|ka|masságát a korábbi teljesítések
bemutatása igazolta.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. S (3),
(5) bekezdése szerinti referenciaigazo|ásnak
|egalább a kovetkezőket kell taftalmaznia:
. az építési beruházás tárgyát, tafta|mának rövid
ismertetését o|y modon, hogy az alkalmassági
minimumkövete|ményeknek töfténő megfe|e|és
egyértelm űen megá | |a pítható legyen,
. a te|jesí]Eés idejét (évlhőlnap) és helyét;
. a szerződést kotő másik fé|

- ame|y víz- és|vagy csatornahá|őzat építes
Vagy fe|újÍiási mé|yépítési kivitelezési
tevékenysĄ;re vonatkozit az
ellenszo|gá|tatás eléfte a nettó
108.000.000,- Ft-ot és ame|yet a közüzemi
szolgá ltató Üzeme|tetésre átvett.

- ame|y víz. éslvagy csatornahálőzat építés
Vagy fe|újítási mé|yépítesi kivite|ezési
tevékenysá3re vonatkozik és amelynek
keretében |ega|ább 9 db (hrsz.) ingat|ant és
6 db víznye|őt kellett rákötni a csatorna
há|ózatra és a gravitációs csatorna hossza
minimum 200,0 m A3O gerinccsatorna volt
és a közüzemi szo|gá|tató üzeme|tetésre
áwette.

A referenciák kozött az átfedés
megengedett, egy referencia kettőnél több
aIka|massági követe|ményt nem igazo|hat,
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. az el|enszo|gá|tatás nettó osszegét. nyilatkozat arrő|, hogy a te|jesítés az
előírásoknak és a szeződésnek megfele|ően
töftént-e?

Mĺ2. 
^ 

Kbt. 55.5 (1) bekezdés a) pontja és a
310/2011. (XII.23) Korm. Rendelet 15. S (2)
bekezdés d) pontja a|apján csatolja az e|járást
megindító fe|hilvas feladásának napját mege|őző
évre (2013) vonatkozó az éves át|agos statisztikai
á||ományi |étszámró| szó|ó kimutatást, o|y módon,
hogy abbó| megá||apítható |egyen a fizikaĺ átlagos
statisztikai |étszám.

M/3. A 31oĺ20II. (XII.23.) Korm. rende|et 15. $
(2) bekezdés e) pontja a|apján az építési
beruházás teljesítesébe bevonni kívánt
szakemberek esetében csato|andó a szakember
végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum
egyszerű máso|ata, valamint csato|andó a
szakmai tapaszEa|at ismeńetését is tartalmazó , a
szakember á|ta| a|áírt szakmai oné|etĘz és
rende|kezésre á||ási nyi|atkozat. A becsatolt
szakmai öné|etrajz az e|őítt va|amennyi szakmai
tapasztalat meg |étének igazo|ására szo|gá|, ezért
ezt o|y módon ke|| becsato|ni, hogy az előírt
szakmai tapaszta|at meg|éte egyéte|míÍen
megá llapítható |egyen.
M/3.a)- M/3.b) pont esetében továbbá:
I. Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavĘzési jogosu|tságot igazo|ó
kamarai nyi|vántaftásban, a jogosu|tság
megszezéséhez szÜkéges mértékű szakmai
gyakor|atot (tapasztalatot) Ajánlatkérő e||enőrzi
az i||etékes szakmai szeĺvezet (Kamara) á|ta|

vezetett nyi|vántaŕas ellenőzéséve|. A
bemutatott szakemberek az önéletĘzukban
je|ö|jék ffi€9, ä nyi|vántaftasi számot továbbá,
hogy a jogosu|tság mely e|eKronikus elérési
úton e||enőrizhető.

A szakmai tapaszta|atként e|őírt időtaĺtam alatt
Ajánlatkérő az években meghatározott szakmai
tapaszta|t vizsgá|ata során egy évet 12 hónapos
időta ftam na k vesz figye|embe.

v|lz. ha az eljárást megindító fe|hívás
fe|adását mege|őző |ezáľt iiz|eti évben, az
éves át|agos statisztikai á||ományi
|étszámáró| és vezető tisztségvise|őinek
|étszámáró| készü|t kimutatás a|apján az
éves át|agos statisztikai létszám nem éĺte e|

a 8 főt, va|amint vezető tĺsztségvise|ő
esetében |ega|ább az L főt.

M/3. Nem rende|kezik |egalább az a|ábbĺ
te|iesÍtésbe bevonn! kÍva nt szakemberekkel :

a) legalább I fő szakember, aki
rende|kezik |ega|ább 1 db
70.000.000,- Ft éftékű
szennyłízcsatorna építes Vagy
fe|újítási munka kivite|ezésében
szezett szakirányú he|yszíni

épÍtésvezetői gyakor|atta| és
rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.)

Kormányrendelet 1. me||ék|et IV.

Fe|e|ős műszaki vezetés 1. rész
építési szakterü|et (MV-É)

kategóriára vonatkozó kamarai
nyi|vántańasba véte|hez szükséges
szakmai gyakor|atta| és
végzettségge|.

b) |egalább L fő szakember, aki

rendelkezik a 266120L3 (VII.11.)

Kormányrendelet 1. me||ék|et IV.

Fe|e|ős műszaki vezetés 3. rész
építesi szakterĹiletre vonatkozó MV-

vz (vagy azza| egyenéftékĹĺ)
jogosultság megszezéséhez
szükséges végzettségge| és
gyakor|ati időve|.

c) legalább 3 fő vízvezeték szerelő
szakmunkással, |egalább 5 év
szakmai gyakorlattal,
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M14.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. $
(2) bekezdés D pontja alapján magas és
mé|yépítesi |étesítmények építese tevékenységi
körre vonatkozó ISo 14001 kornyezetirányítasi
rendszer tanrisítványa vagy aua| egyenéľtékĹĺ
bárme|y nemzeti rendszerben akkreditált
környezetirányítási rendszer meg|étét igazo|ó
tanúsítványa vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rende|et L7, s (3) bekezdése szerinti
környezeWáJe|mi intézkedéseinek |eírása és
egyenéftékűség i ndoko|ása.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őírt
a|kalmassági követe|ményeknek a Kbt. 55. 5 (4)
bekezdésében fogla|taknak megfe|elően
felehetnek meg, i||eWe bárme|y más szeĺvezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva is
megfe|elhetnek a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdésében
fog |a |takna k megfelelően.
Amennyiben aján|attevő az alka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kÍván
megfe|elni, úgy a kapacitásait rende|kezésre
bocsató szeruezet az e|őíĺt igazolási módokka|
azonos módon kote|es igazo|ni az adott
a|kaImassági feltéte|nek töfténő megfele|ést,
továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a szerzffiés
te|jesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre á||nak majd a szeződés
te|jesí!ésének időtarta ma a |att.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. $ (1a)
bekezdés a|apján, ha a Magyar Kereskede|mi és
Iparkamara vá||a|kozó kivite|ezői névjegyzékében
megje|enített fenti e|őír.ásoknak megfelelő
dokumentumok bizonyítját hogy a gazdasági
szerep|ő megfele| az aján|atkérő á|ta|

meg hatá rozott követel ményeknet a követe| mény
és a męfe|e|ést igazo|ó dokumentum he|yének
pontos megje|o|ését is elfogadja az aján|atkérő a
fent meghatározott dokumentumok benyújtasa
helyett.

}ąl4.) Nem rendelkezik ISo 14001 vagy
azza| egyenéĺtékĹĺ, bárme|y nemzeti
rendszerben akkreditá|t magas és
mé|yépítesi |étesítmények építése
tevékenysĄ;i korre éruényes
környezetirányít.asi rendszerrel, vagY a
310ĺ2017. (XII.23.) Korm. rendelet 17. s (3)
bekezdése szerinti a fenti szabvány áltaĺ
e|őíltaknak mindenben megfe|elő
környezetvá1e| m i i ntézkedései nek leír.ásáva |.

Közos aján|attevők tekintetében a műszaki, i||etve
szakmai a|ka|masság minimumkovete|ményeiné|
az M|L., Mlz., Mĺ3. Ml4., bekezdések
vonatkozásában eqvÜttesen is

ilr,2.4) Fenntartott szerződésekrc vonatkozó információk (adott esetben)
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A szeződés védett fog|a|koztatók számára fenntaftott
igen X nem

A szeződés a Kbt. L22, s (9) bekezdése szerint fenntaftott
igen X nem

!

III. 3) SzolcÁl.rnĺÁs MEGRENDEIÉsRE rnÁľvuló szrnzőoÉsEKRE voNATrozó xÜlÖľLEGEs relrÉrrl-ex

Iv. szAKASz: EUÁľrAS

ry.l) Az euÁnÁs FAITAJA

I II. 3. 1) Adott fog la l kozásra (képzettség re) vonatkozó i nformációk

A szolgáltatás te|jesítése egy adott fog|alkozashoz (képzettséghez) van kiitve !
igen ! nem

(ĺgen uálasz esetén) Avonatkozó jogszabá|yi rende|kezésre toĺténő hivatkozás:

I II. 3. 2) A szoI gá ltatás teljesíkésében személyese n közľem íiködő szemé|yek

A szeľvezeteknek közo|nitik kell a

ry.1.1) Az eljárás fajtája

K|asszikus ajánlatkérők Közszo|gáltató ajá n|atkérők

A Kbt. Második Részében
meghatározott szabá |yok szeri nti
e|járás az a|ábbiak szerint:

X Nyí|t

! plegnívasos

E Gyorsított meghÍvásos,
aIkaImazásának indoko|ása :

! Versenypárbeszá1

n Hirdetmény kozzétételéve| indu|ó
tárgyalásos, a Ika I mazásának
indoko|ása.'

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabá|yok szerinti eljárás az a|ábbiak szerint:

! ľĺyílt

! ľ,legnívásos

! nirdetmény közzététe|éve| indu|ó
tárgyalásos

! Keretmegátlapodásos, az e|járás első
részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos, az eljárás e|ső
részében meghívásos

! Keretme9á||apodásos, az e|járás első
részében hirdetménnye| indu|ó tárgya|ásos

[-l Keretmeoá||aoodásos, az eliárás e|ső
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Gyorsított tá rgya |ásos, részében hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos
aĺka I mazásá nak indokoĺáę :

D Keretmegállapodáso s, az e|járás
e|ső részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos, az e|járás
e|ső részében męhÍvásos

! Keretmegá||apodásos, az etjárás
első részében hirdetménnye| induló
tárgya|ásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás
e|ső részében hirdetmény né|kĹili
tárgya|ásos

Iv.1.2) Az aján|attételrc vagy résanételre fe|hívandó jelentkezők |étszáma vagy
keľetszám a (nqhíváns és tárgyalásos el]árás, vercenypárbeszéd)

A gazdasági szerep|ők tervezett száma

VAGY

Teruezett minimum és (adott esetben) maximális |étszáma

A je|entkezők számának kor|átozására vonatkozó objeKív szempontok:

-

versenypáľbeszéd során (tárgyaláns eĺjárás, versenypárbeszál)

Igénybe vettek többfordulós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan cscikkentsék a
megvitatandó mego|dásot i||etve a megtárgya|andó aján|atok számát: ! igen ! nem
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Iv. 2) ÉnrÉreÉsr szEMPoNToK

Iv.2.1) Étérelési szempontok (sak a megfetetőtjetötje meg)

X A rcgalacsonyabb összegíi ellenszolgáttatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb aján|at a következő részszempontok alapján

Részszeĺltpont

3.

4.

5.

Gí.l.'c-4m9Urt9-grrt Részszeĺmpont

6.

tEŕl.,c-ś99.t--q
m

8.

9.

10._

lv .2.2) Elektron i kus á r|ejtésre vonatkozó i nformációk

Elektronikus ár|ejtést fognak a|kaImazni :

igen X nem

(igen uálasz esetén, ha szti|<seges)További információk az e|eKronikus ár|ejtésrő|:

tr

Iv.3) AourľrszrRATÍv rľronmÁcrox
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Iv.3.1) Az aján|atkérő álta| az aktához rendelt hivatkozási sám: (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor keriitt korábbi közzététe|re !
igen X nem

(Igen vá|asz esetén tciltse ki a mqfeĺeĺő rovatokat)

! eljárást megindíĽo, i||etve meghirdető fe|hilvás

A hirdetmény száma a Kozbeszeruési Étesítőben: l 6É-szán/éuszán)

A hirdetmény kozzététe|ének dátuma: ĺ l Gu/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététe| (adottesetben) !
A hirdetmény száma a Közbeszezési ÉftesíEőben: l (KÉ-szán/éuszán)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: l l Gu/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszezési Éftesítőben: l 6É-szán/éuszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: l ĺ éu/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeftetők beszerzésének
feltéte|ei (adott esetben)

A dokumentáció beszezésének határideje
Dátum: żoĹ:,i:|j... (éu/hó/nap ) Időpont: 10.00

A dokumentácioeĺt fizetni ke||

X igen f] nem

(igen uátasz esetén, aak számokkat)Ár: 25.400 Pénznem: HUF

A fizetés fe|tételei és modja

A dokumentációt ajánlatkérő térÍtésmentesen biztosítja minden érdeke|t gazdasági szerep|ő
részére. Az e|járás I24. s (4) szerinti nyeĺtese kote|es a dokumentáció e||enértékét átuta|ássa|
megtéríteni az Ész-reR Kft. MKB Bank Zrt-né| vezetett 10300002.10566827-49020013 számú
szám|ájára az összegezés ajánlattevők részére töĺténő męktl|dése és a szeződéskotés
időpontja között. A dokumentáció árának megtérítése a -szeződéskötés fe|téte|e. Az átuta|ás
közlemény rovatába a ,,Dokumentáció- Józsefuáros MAV |akóte|ep víz-és csatornahá|ózat
felújÍtás', hivatkozást szükéges fe|tüntetni. Készpénzes fizetés nem |ehetséges. A fenti osszeg
bruttó Ft-ban éftendő.

Iv. 3.4) Ajá n lattétel i va gy részvétel i hatáľidő
Dátum: iil.ĺ..ĺ.. Gu/hó/nap) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az ajántattéteIi felhívás megkü|dése a kivá|asztott je|entkezők ľészére
(részuéte l i fe l h íuá s es eté n )
Dátum: l l éu/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nye|v(ek), amely(ek)en az ajánlatot illetve ľészvételijelentkezések
benyújthatók
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! nz EU bárme|y hivatalos nye|ve

E nz EU következő hivata|os nyelve(i):

l Egyéo:

X Magyar

Iv.3.7) Az ajánlati kötöttség minimá|is időtaftama (kivéve részuételifelhíuás esetén)

l ĺ -ig (év/hó/nap )
VAGY

Az időtartam hónapban: uagynapban: 60 (az ajánlaxéteĺi határÍdő ĺe1árt;ĺítól számítua)

Iv.3.8) Az aján|atok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: żď,t;lĺ.l,, Gu/hó/nap) Időpont:10:00

He|y : 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-ren Kft. |ebonyo|íto szeruezet tárgya|ó he|yisége.

Az aján|atok/részvéte|i jelentkezések fe|bontásán jelen|étre jogosu|t személyek X
igen ! nem

(ĺgen uálasz esetén)További információk a jogosu|takró| és a bontási e|járásró|:

Információ a jogosu|takró| a Kbt. 62. s ę) bekezdése, egyebekben a bontási e|járásró| pedig a
Kbt.62. s (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerint.

v. szAKAsZ: KIEGÉSzÍĺő IN FoRMÁcIoK

v'1) A KözBEszERzÉs IsMÉn.őoő leu.reÉnrvoľłľxozó rľronuÁcrőr (adott esetben)

A közbeszezés ismét|ődő jellegíj ! igen X nem

(igen uálasz esetén) A további hirdetmények kozzététe|ének teruezett ideje:

V. 2) eu nórłr uľrós AIÁPoKRA voľłľxozó rľ ronlĺÁcróx

A szezó1dés európai uniós alapokbó| finanszírozott projektte| és|vagy programmal kapcso|atos

! igen

X nem

(Ígen uálasz esetén) Hivatkozás a projeK(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TovÁrer rľroRuÁclox (adott esetben)

v.3.1) A táęyatás tefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előí't alapvető
szabályai, az első táryyalás időpontja l( ha az eljárás tiárgyaláns)

v.3.2'1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
eléÉse az eljáľásban va|ó részvéte! feltétele? (adott esetben)
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X igen

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratot vagy ismeńető rendelkezésre
bocsátásával ka pcso|atos további i nformációk (adott esetben)

Az aján|ati dokumentációt egy aján|attevőnek vagy az aján|atban megnevezett alvállalkozónak át
ke|| vennie. Az aján|ati dokumentáció átvéte|e az e|járásban va|ó részvéte| fe|téte|e. Az ajánlati
dokumentációt elektronikusan bocsátjuk az Ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció
megkü|dését a titkarsa9@gszker.eu emai| címre kü|dött emai|-ben ke|| kérni. A dokumentáció
átvehető szemé|yesen az ESZ-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) |ebonyolíto szelvezet
titkárságán, munkanapokon e|őre (a +36-1 l 788-893L számon) egyeztetett időpontban 09.00 -

15.00 kozótt, va|amint az aján|attételi határidő |ejáľtanak napján 9.00-10.00 őráig. A
dokumentáció rende|kezésre bocsátásához az a|ábbi adatokat szükséges megadni a lebonyolíto
szeruezet részére: a dokumentaciót áwevő cĄ7 neve és székhe|ye, adószáma, a cég nevében
kapcso|atbaĺtásra kije|o|t szemé|y neve, te|efon- és fax száma, e-mai| címe. A dokumentáció
másra át nem ruházható és nem publiká|ható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció
áwéte|e.

v.3.3.1) Az összessĺ{gében lege!őnyösebb ajánlat kiválasztásának éftéke!ési
szemponlia esetén az ajánlatok ľészszempontok szerinti taftalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

v.3'3.2) Az iisszességében legelőnyösebb ajánlat kivá|asztásának éÉékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismeńetése, ame|lyel az ajánlatkéľő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok kiizötti pontsámot:
v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szeľinti fe|tételek és ezek előíft igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töĺténő felvéte| feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen ! nem

Igen válasz esetén azon alka|massági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töfténő
felvétel feltételét képező m i nősítési szem ponto khoz képest szi gorúbba k:

PII, Plf, Pl3,Pl4 ésMlL, Ml2, MI3, Ml4. feltete|ek

v.3.5) Az aján|ati bi*osítékľa vonatkoző e|őírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő je|en közbeszezési eljárásban nem írja e|ő aján|ati biztosítek nyújtását.

v.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. 5 (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: ! igen
X nem

v.a) Egyéb információk:

v.4.1. Az aján|atnak taĺtalmaznĺa ke|l az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. 5 (3) és (5)

bekezdésre, Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges taftalommal ĺs
csato|a ndóak a nyilatkozatok.

v.4.2. Az aján|atkérő e|őíia, hogy az aján|attevők tájékozodjanak az adőzásra, a
környezetváJe|emre, az egészségvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esélyegyen|őségére, va|amint a munkavál|a|ók váJe|mére és a munkafeltéte|ekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrő|, ame|yeknek a teljesítés helyén és a szelz&és
te|jesítése során meg kel| fe|elni (Kbt. 54. $ (1) bekezdése).

v.4.3. Formai e|őír.ások: az ajánlatot aján|attevőknek nem elektronikus úton ke|| a jelen
fe|hívásban és a dokumentációban és a formai
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megfeIelően és benyújtania:

. az aján|at papír pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan ossze ke|| fűzni, a csomót matricával az
aján|at első vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricat le ke|| bé|yegeni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnaka|á ke|| írni, úgy hogy abé|yqző, i||etőleg aza|áírás
|egalább egy része a matricán |egyen;

. az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és olda|anként novekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az Üres o|da|akat
nem ke|l, de |ehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az
aján|atkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
olda|szám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéĺte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéĺtelmííen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, i|letve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;

. az aján|atnak az e|ején tafta|omjegyzéket ke|| tarta|maznia, me|y a|apján az aján|atban
szerep|ő doku mentumok o|da|szá m a lapján megta |á |hatóa k;

. az ajánlatot záń csomago|ásban, egy papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a papír
-|-_.,. _!}J!__-.-| -.:_J--L-- _--^-..^-! ^|^|ł-^.;|-..^ -:^^|^ri 

.:|l.<'...L^. |.^]|a|apu peluaÍt]|yd| ĺI||ĺ|uel|Ueĺ| ||lE:gęgyęZU ę|ęKLlU|||Ku5 ||ldsu|dL| PE|uo||yuol] Ńęl|

e|ektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,
. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyĺ|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott

gazdá|kodó szervezetnél erre jogosu|t(ak)nak Vagy o|yan szemé|ynet Vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos meghatalmazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan olda!át amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást
hajtottak vegrą az adott dokumentumot aláíro szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggyeĺ ke|| e||átni.

. a zárt oo'ugon 
.,/iánĺat 

-,,]cbzLfuáros uÁv lal<cíteĺep uíz- 5 csatornahátózat
feĺújĺtás9a|amint.' ,,Gak kcizbeszelzésĺ eljárás során, az a1ánlattételi határidő lejártakor
bontható fel|, mqje|ö|ést kel| feltrintetni.

v.4.4. Az ajánlatokat írásban és záŕan, a fe|hívas á|ta| megje|ö|t kapcso|attartási pontban
megadott címre koaĺet|enül vagy postai úton ke|| benyújtani az ajánlattéte|i hataridő
|ejártaig. A postán feladott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéteĺi határidő |ejáftat mege|őzően sor
kerü|. Az aján|at, illetve az azza| kapcsolatos postai küldemények e|vesztésébő| eredő
kockázat az ajánlattevőt terheĺi.

v.4.5. Az ajánlathoz csatolni ke|l az aján|attevĘ az a|kalmasság igazo|ásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegrésre jogosu|t, nyi|atkozatot, dokumentumot
a|áírő képvise|ő a|áírási címpé|dányát vagy aláír.ás mintáját. Amennyiben az aján|at
cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghatalmazott(ak) aláírásáva| kerül benyújtásra, a teljes
bizonyíto erejíí magánokiratba fogla|t meghata|mazásnak tafta|maznia kel| a
meghata|mazott aláírás mintáját is.

v.4.6. Aján|atkérő a Kbt. Izf. g (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejártat mąe|őző harmadĺk
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattéte|i határidő |ejáŕat mąe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

v.4.7. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
á|talĺ fe|e|ős fordítasát is köte|es e|fogadni.

V.4.8. Az. : az eliárás nyeftese az az aki az á|ta| az
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e|járást megindí!ó fe|hívásban és a meghatározott feltéte|ek a|apján,
valamint a meghatározott éĺtéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb érvényes aján|atot
tette. Az aján|atkérő csak az e|járás nyefteséve| kötheti meg a szezffiést, Vagy - a nyeftes
vissza|épése esetén - az aján|atok értéke|ése során a kovetkező |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szeĺvezette| (személlyel), ha őt az ajánlatok e|bír.á|ásáró| szó|ó írásbe|i
összegezésben megjelö|te.

v.4.9. Az aján|atkérő a közbeszeĺzési e|járásban a nyeftes álta| gazdaságĺ társaság
létrehozását kizárja.

v.4.1o. Irányadó Jog: A jelen e|járást megindÍtó fe|hÍvásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a kozbeszerzésrő| sző|ó 201'1'. évi cuil. töruény és vegrehajtási
rende|eteinek e|őír.ásai szerint ke|| eljárni.

v.4.11. Aján|atkérő a hiánypot|ás, va|amint a felvi|ágosítas kérés |ehetőségét a Kbt. 67. s-
ban fog|a|taknak megfe|e|ően biztosítja. Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypót|ást,
abban az esetben, ha az aján|attevő az aján|ata hiánypot|ása során korábban nem szerep|ő
gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és a hĺánypot|ás során bevont gazdasági
szerep|őre tekintette| lenne szük{7es az újabb hiánypotlás elrende|ése.

v.4.L2. Árfo|yamok: Az aján|attétel során a ktjlönböző devizák forintra tofténő
átszámításáná| az ajánlattevőnek a mérlegadatok esetében a mér|eg fordulónapján
érvényes, a referenciák tekintetében a te|jesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
álta| meghatározott devizaárfo|yamokat kell alkalmaznia. Amennyiben va|ame|y devĺzát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bankja
álta| az eljárást megindító fe|hÍvás fe|adásának napján érvényes áĺfo|yamon számított euró
ellenérték kerü| átszámításra a fentiek szerint. Atszámítás esetén az Aján|attevőnek
kozölnie kell az a|ka|mazott árfo|yamot.

v.4.13.. A Kbt. 36. s (3) bekezdése a|apján a je|en fe|hívásban e|őíft dokumentumok
egyszerű máso|atban is benyújthatóat kivéve, aho| a jogszabá|y ettől e|térően rende|kezik.
Ajántatkéľő felhívja a figyelmet hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60.
s (3) bekezdése szeľinti nyilatkozat eredeti aláílt példányát ke|ltaftalmaznia.

v.4.Ĺ4. Közos ajánlattéte| esetén a vezető ceget meg ke|| je|olni, és közos aján|attevőknek
egyetem|ęes fe|előssĄ;et ke|| válla|niut va|amint konzorciumi megá|lapodást kel| kötni,
amelynek tarta|ma a Kbt. 25. $-ában fog|a|t va|amennyi kikotésre kiterjed.

v.4.15. Ajánlatkérő |ezárt üz|eti év a|att a fe|hívás feladásának napján |ezáÉ üz|eti évet
érti.

v.4.16. Az ajánlattevő az aján|atban köteles csatolni a kapacitásait rende|kezésére
bocsátó szervezet nyi|atkozatát arról, hogy a szerződés te|jesÍEéséhez szükséges
erőforrások a szerződés te|jesítésének időtaŕama a|att rende|kezésre fognak á||ni. (Kbt.
55.s (5) bekezdés).

v'4.a7. Az aján|atkérő fe|hÍľja az aján|attevők figye|mét, hogy a Kbt' 37. s (4)
bekezdésében fogla|takra tekintette| a hirdetményben megje|ö|t határidők a hirdetmény
feladását követő napon kezdődnek.

v.4.18. Aján|atkérő tájékoztatja az aján|attevőket, hogy az eljárás fo|yamán a
kapcso|att'aftás és a kti|önboző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási

stb.) meokÜ|dése elsősorban fokozott biztonsáqú elektronikus aláír.ássa|

23



24

ellátott e-mai|en történik.

v.4.19. Aján|atkérőtő| a benyújtott aján|atot egyéb dokumentumok nem igénye|hetők
vissza, azokat aján|atkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. s (2) bekezdése a|apján őzi
meg.

v.4.2o. Az ajánlatot az aján|attéte|i határidő |ejártáig, munkanapokon 09.00-15.00 óra
között, az ajánlattéte|i határidő |ejáŕának napján 9.00-10.00 óra kozott |ehet |eadni
e|őzetes egyeztetésse|.

v.4.2Ĺ. Aján|atkérő a felhÍvás megjelenését követő 7. és 14. napon 10 órai kezdette|
he|yszíni bejárást taĺt. A talá|kozó heýe: . .............'.'''.',.'. . . A he|yszíni bejárásró|
jegyzőkönylł készÜ|, me|yet Ajánlatkérő 5 napon belül küld meg a Kbt. 45. 5 (5) bekezdés
szerinti gazdasági szerep|őknek.

v.4.zz. njánlattevőnek aján|atában nyiĺatkoznĺa keii, ameiyben megjeiö|i, hogy az
a|ka|masság körében megje|ö|t egyes szakembereket me|y jogosultságoka fogja igénybe
venni. Aján|attevőnek aján|atában nyi|atkoznia kell, hogy nyeftessége esetén a III.2,3.|
M/3.a)- M/3.b) pontjában előíft szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig
gondoskodĺk az adott szakemberek magyarországi kamarai nyilvántartásba véte|érő|.
Azon szakemberek- és a köte|ezően a szakemberekhez kapcso|odó típusri kamarai
regisztráció meghatározása, melynek a szerződéskötéskor, és annak teljesíitése során meg
kell felelni:

M/3. a

|egalább 7 fő szakember, aki rende|kezik lega|ább 1 db 70.000.000,-Ft éftékű
szennyvízcsatorna épÍtes vagy felújítasi munka kivite|ezésében szezett szakirányú
helyszíni épÍEésvezetői gyakor|atta|
besoro|ás Fe|elős Műszaki Vezetőként a 266l20L3 (VÍI.11) Korm. rendelethez kiadott
me| |ék|etben meg hatá rozott kategória szeri nti MV- E jogosu |tsá gga l ;

M/3. b
|ega|ább 1 fő szakember, aki rende|kezik a 26612013 (VII.11.) Kormányrendelet 1.

me||ék|et IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész építesi szakterü|etre vonatkozó MV-VZ
(vagy azza| egyenértékű) jogosu|tság megszezéséhez szükséges végzettségge| és
gyakorlati idővel.

Amennyiben va|amely fe|e|ős műszaki vezetői pozíciő betöltésére megjelö|t szakember
már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besoro|ás szerint (és az új névjegyzéki besoro|ás
m{7 nem történt mą) a,f44lżoób (ru.s.) Korm. rende|etben meghatárózott ,,MY-Ép!A"
kategóriás, i||eWe ,,MV-EG' kategóriás, i||etve,,MV.EV,, kategóriás, i||etve éruényes
fele|ős műszaki vezetői jogosu|tságga|, akkor Aján|atkérő e|fogadja ezt a jogosu|tságot a
266ĺ20t3 (VII.11.) Korm. rende|etben meghatározott ,,Mv-E, kategóriás i||etve,,MV-EG'
kategóriás i||etve ,,Mv-Ev, kategóriás fe|etős míÍszaki vezetői jogosuĺtsággal
egyenéftékűnek.
Valamely tagá|lamban jogszerűen |ete|epedett és ott szakmagyakorlási tevékenyseg
végzésére jogosult szakember esetében ajánlatkérő ęyenértékűként e|fogadja a
266ĺ20L3 (VII.11.) Korm. rende|et 41. s (1) és (2) bekezdése figye|embe véte|ével a 40.

1) és a bekezdésében való
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A fele|ős műszaki vezetők tekintetében az építési műszaki ellenőri, va|amint a fe|elős
műszaki vezetői szakmagyakor|ási jogosultság részletes szabályairó| szó|ó
f66l2oI3.(Vil.11.) Korm. rende|et rendelkezései irányadóat va|amint tájékoztatja
aján|attevőket hogy Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Epítész Kamara il|etékes a
regĺsztráció vonatkozásában, további információ e szeĺvezeteKő| szerezhető be.

Ajánlattevőnek aján|atában nyi|atkoznĺa ke||, hogy Ludonlásul veszi és e|fogadja, hogy a
kamarai regisztrációnat i|letve a kamarai regisztrációknak legkésőbb a szeződéskötés
teruezett időpontjában va|ó igazolása e|maradását aján|atkérő a nyeftes aján|attevő
szerződés megkotésétő| való visszalépésénet il|etve a szerződéskötés meghiúsu|ása
ajánlattevő érdekkorében felmerült okának tekinti és a Kbt. L24. g (a) bekezdése a|apján
a második |egkedvezőbb aján|atot tevőnek minősített szeľvezette| (szemé|lyel) köti meg a
szerződést, ha őt az aján|atok elbírá|ásáró| szóló ír.ásbe|i összegezésben megjelolte. Abban
az esetben, ha a fentiek okán Aján|atkérő nem tud szeződni a nyeftes ajánlattevőve|
vagy második |egkedvezőbb aján|atot tevőnek minősített szeĺvezette| (szemé||ye|) akkor
az e|őírt ajánlati biztosíték osszęe ajánlatkérőt i|leti meg.

v.4.23. Aján|attevőknek ajánlatukhoz téte|es árazott kö|tségvetést ke|l csato|niuk.

v.4.24. Aján|attevőnek csato|nia ke|| nyi|atkozatát a tekintetben, hogy megismeľte te|jes
körűen a teľvdokumentációt és ajánlatát ennek ismeretében tette meg

v.4.25. Aján|attevőnek nyeftessége esetén a szenődéskötés időpontjára a je|en projeKre
vonatkozóan a meg|évő összkockázatú épíEés-szere|ésbiztosítasát (A|| Risks típusú biztosítas) ki

ke|| terjesztenie, amelynek káreseményenkénti |imit mértéke e|éri lega|ább a 60.000.000,-
Ftlkáreseményt, az éves |imit méftéke Vagy a projeK |imit méÉéke e|éri |egalább a
100.000.000,- forintot
vagy
aján|attevőnek a jelen projeKre új osszkockázatú építes-szere|ésbiztosítasát (A|| RisK típusú
biztosítas) kelI kötnie, ame|ynek a káreseményenkénti limit méĺtéke eléri |ega|ább az
6o.oo0.000,-FVkáreseményt, az éves |imit méĺtéke Vagy a projeK limit méftéke e|éri |egalább
100.000.000,- forintot.
Az osszkockázatú épĺités-szerelésbiztosítássa| kapcso|atos további követe|mények:
A biztosítás onrészesedésenek a méĺtéke: L}o/o, de minimum 100.000,- Ft lehet. Továbba a
biztosításnak ki ke|| terjednie vagyonbiztosításra és fele|ősségbiztosításra is (A|| Risks típusú
biztosítas).
A biztosÍtási fedezetnek továbbá ki ke|| terjednie |ega|ább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó
záradék) az a|válla|kozőkra, a te|jesítés során üzembe he|yezett |étesítményekre, valamint az
építtető/Meg rende|ő meg lévő tu lajdoná ba n okozott ká rokra.
Fe. ajánlattevőknek az aján|at részeként biztosítotó| származő szándéknyilatkozatot ke||

csatolniuk arró|, hogy nyertességük esetén a je|en pontban meghatározott feltéte|eknek
megfelelő fe|e|ősségbiztosítást megkötit i||etve kiterjesztik. Aján|attevőnek nyi|atkoznia kel|,

hogy a vonatkozó kotvényt vagy fedezetigazo|ást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő
rende|kezésére bocsátja.

.4.26. Aján|atkérő a nettó egyösszegű ajánlati ár 3olo-ának megfe|elő taĺta|ékkeretet biztosít a
2011 (xII.23.) Korm. rendelet 7. $-ban előítaknak megfe|elően.
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v.5) E HIRDETMÉNY FEuDÁsÁNAK IDőPoNTJA: 20t.
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A. MELLEKLET

rovÁggr cÍuer És ĺłpcsol.łľľłnľÁsl PoNToK
I) TovÁesI rľroRuÁcró ł xovrľxező cÍurxrľ És xłpcsouľrnnrÁsr PoNToKoN szrnrzHerő se

II) CÍľrex És xapcsol.łĺľłnrÁsr PoNTo!(' AHoNNAN A DoKUMENľÁcró És ł xrecÉszÍrő rnnror

erszeREzHETőr

Hivatalos név:
Ész-ren rn.
Postaicím:
Pasaréti út 83.
Város/KözsĄ7:
Budaoest

Postai
iránvítoszám: 7026

ország:
Maovarorszáo

Kapcsolatta rtasi pont(ok) :

Címzett: Ze|enay Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 17896943

Internetcím (URL):

III) CÍurx És xłpcsolĺľľnnrÁsr PoNTo!(' AHovA Az pÁľurorłr/nÉszvÉĺrI.I JELENTKEzÉsrxrľ xeu.
aeľYÚlrłľr

Hivata|os név:
Ész.rrn rn.
Postaicím:
Pasaréti út 83
Város/Község:
Budapest

Postai
irányítószám: 7026

ország:
Maqyarorszáq

Ka pcsolatta rtasi pont(ok) :

Címzett: Ze|enav Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-ma il : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 17896943

Internetcím (URL):

Hivata|os név:
Ész-rrn rn.
Postaicím:
Pasaréti út 83.
Város/KozsĄ;:
Budaoest

Postai
iránvÍtószám: 1026

országz
Maovarorszáo

Ka pcsolatta rtasi pont(ok) :

Címzett: Takács Anasäázia

Telefon: +36 17888931

E-mail : takacs@eszker.eu Fax: +36 77896943

Internetcím (URL):
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IV) e ľlÁsrr łrÁľuľrÉnő cÍuer, AMELY ľrvÉarľ nz n,rÁľurrÉnó e gsszeRzÉsf, vÉezl

Hivata|os név: Budapest Józsefuáros Po|gármesteri Hivata|

Postai cím: Baross utca 63-67.

Város/község : Budapest Postai irányítoszám : 1082 ország: Magyarország

___(Az A, nelléklet IV) szakasza sztikcý szerint tcibb pléldanyban is használhato)__-_-"
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B. MELLÉKLET

nÉszexnr voNATKozó rľronuÁcróx
REsz SZAMA: EnrvezÉs:

1) nÖvro utcnłrÁnozÁs:

2) Kozos KozgeszeRzÉsr SzóreevzÉr (cPĐ

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott
esetben)

rő Érgv

További tárgy(ak)

3) MrľľvrsÉe

(adott esetben, eak számokkal) BecsĹilt éńék áfa nélkü|: Pénznem:

VAGY: Pénznem:

4) A szenzőoÉs roóľłnrłuÁnł vłcv rrzoerÉnr/arrE'ezÉsÉRE voNATKozo rÜLöľsöző
roőpoľrox rtlrÜľrnÉse (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagynapban: (a szelződés mqkcitésétőĺszámífua)
VAGY
Kezdés: ĺ ĺ Gu/hó/nap)
Befejezés: l l Gu/hó/nap)

5) TovÁaar rľronl,lÁcróx a nÉszexnől:
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-:---(E nellékletbííĺa részek szánának nqfelelł5éłl tÓbb peldany használhatrs) -_-__-__
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