(AF) Vállalkozási szerződés – „Solymár szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító
számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC Piros
Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint.
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

Teljesítés helye:

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2013/63
Építési beruházás Kivitelezés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Nyílt
2013.05.31.
9011/2013
45231300-8;45232400-6;45232411-6;45112500-0;45112700-2

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Solymár Nagyközség közigazgatási területe,
Kerek-hegy (Koppány Márton, Vörösmarty, Kölcsey,
Berzsenyi, Arany János és Magas utca által határolt
terület).
2013.07.05.

Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: József Attila utca 1.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Telefon: +36 26560600
E-mail: kozbeszerzes@solymar.hu
Fax: +36 26560606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solymar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
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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: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés – „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című,
KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC
Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
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Solymár Nagyközség közigazgatási területe, Kerek-hegy (Koppány Márton, Vörösmarty, Kölcsey,
Berzsenyi, Arany János és Magas utca által határolt terület).
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés – „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című,
KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC
Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45231300-8
45232400-6
45232411-6
45112500-0

Kiegészítő szójegyzék

45112700-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
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II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A pályázatban elszámolható kivitelezési munkák:
Tervezett gerinccsatorna hossza: DN 200 KG-PVC 4.675,0 fm
Házi bekötőcsatornák száma: DN 150 KG-PVC 320 db
Házi bekötőcsatornák tervezett hossza: 2.100,0 fm
A tisztítóaknák előgyártott betonelemekből, ill. műanyag (Ø 40) aknákból kerülnek
kiépítésre.
Földmunka (gerinc, bekötés): 13.900 m3
Aszfaltv: 9.114,4 m
Meglévő központi szennyvízátemelő rekonstrukció
Sávos úthelyreállítás (aszfaltozás): 448 m3
A feltüntetett mennyiségek tájékoztatóak, a részletes műszaki leírást az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
A pályázatban elszámolható kivitelezési munkák becsült értéke: nettó 250.496.040,- Ft + 5%
tartalékkeret nettó 12.524.802,- Ft, mindösszesen nettó 263.020.842,-Ft.
A pályázatban nem elszámolható kivitelezési munkák:
A NEM KEOP pályázat keretében megvalósítandó csatornabekötések száma: 81 db
Gravitációs hálózat
Tervezett gerinccsatorna hossza: DN 200 KG-PVC 260,0 fm
Bekötőcsatornák száma: DN 150 KG-PVC 26 db
Bekötőcsatornák tervezett hossza: 173,0 fm
Nyomott hálózat
Tervezett gerincvezeték hossza: D63 KPE 359,0 fm
Bekötővezeték tervezett hossza: D50 KPE 210,0 fm
Bekötések száma: 27 db
Üres ingatlanokra való bekötések száma: 28 db
Bekötőcsatornák tervezett hossza: DN 150 KG-PVC 186,0 fm
Házi átemelők
Nyomott rendszerbe: 27 db
Gravitációs rendszerbe: 49 db
Földmunka (gerinc, bekötés): 1.400 m3
A feltüntetett mennyiségek tájékoztatóak, a részletes műszaki leírást az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
A pályázatban nem elszámolható kivitelezési munkák becsült értéke: nettó 40.967.111,- Ft + 5%
tartalékkeret nettó 2.048.356,- Ft, mindösszesen nettó 43.015.467,-Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
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(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 105 (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)
1. Jótállási kötelezettség: 36 hónap. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres
műszaki Átadás-átvétel időpontjától kezdődik (lásd: Szerződéses Megállapodás 5.1. pontja).
2. Késedelmi kötbér: a Szerződéses Ár 0,3%-a naponta, maximum a Szerződéses Ár 10%-a.
3. Teljesítési biztosíték: a Szerződéses Ár nettó összegének 3%-a. A Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pont
rendelkezései szerint kell teljesíteni.
4. Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg mértéke (a szerződés pályázatban
elszámolható összegének legfeljebb 30%-a), csökkentve a szerződés pályázatban elszámolható
összegének 10%-ával, összhangban a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdés
rendelkezéseivel.
Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára kell
rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja illetőleg a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57.§ (1d) bekezdés rendelkezései, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szállítói
előleggel kapcsolatos részletszabályai (www.nfu.hu, „Szállítói Előleg Részletszabályai”) szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az Ajánlati Dokumentáció részét
képező szerződéstervezet („Szerződéses Megállapodás”) tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A Vállalkozó 2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a pályázatban elszámolható összeg
tekintetében, valamint 2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a pályázatban nem
elszámolható összeg tekintetében a teljesítés során. A részszámlákat a pályázatban elszámolható
és nem elszámolható munkarészek esetében is 20 és 60%-os műszaki készültségnél, a végszámlát
a 100%-os műszaki készültségnél, az Átadás-Átvételi Igazolás (10.1 Alcikkely) kibocsátása után
nyújthatja be a Vállalkozó. A részszámlák és a végszámla összege nem haladhatja meg az adott
számlához tartozó, a Mérnök által igazolt műszaki részteljesítés értékének megfelelő összeget. A
Vállalkozónak a pályázatban elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell
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leszámláznia.
Az ellenérték kiegyenlítését a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az
Európai Unió, a Magyar Kormány és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza, melynek során ún.
szállítói kifizetésre kerül sor (szállítói finanszírozás). A szerződés pályázatban elszámolható
összegének 16,923162%-át (önerő), valamint a pályázatban elszámolható összegen felüli összeget
az ajánlatkérő fizeti meg a Vállalkozó részére. A szerződés pályázatban elszámolható összegének
83,076838%-át (támogatás) a Közreműködő Szervezet fizeti meg (ún. direkt szállítói kifizetés
alkalmazása útján) a Vállalkozó részére, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései,
illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130.§ (3) bekezdés rendelkezései
szerint. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése alapján a 14.§ (1) bekezdés g)
pontja szerinti átutalás a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei, valamint a 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok
Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Az ajánlatkérő előleget a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1g) bekezdések rendelkezései
szerint biztosít, a szállítói finanszírozás szabályai szerint. A szállítói előleg mértéke a szerződés
pályázatban elszámolható összegének legfeljebb 30%-a. Az igényelt előleg összege 33,3%-ának
elszámolása a pályázatban elszámolható összegre vonatkozó első részszámlában, 66,7%-ának
elszámolása a pályázatban elszámolható összegre vonatkozó második részszámlában történik.
Kifizetésre vonatkozó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.), 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-a. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adó megfizetése a
„fordított ÁFA-megfizetés” szabályai szerint történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). A pályázat szerződéssel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása a szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.
A részletes fizetési feltételeket az Ajánlati Dokumentáció részét képező szerződéstervezet
(„Szerződéses Megállapodás”) tartalmazza.
Az ajánlatkérő a megkötésre kerülő Szerződés alkalmazásában „Szerződéses Ár” kifejezés alatt a
tartalékkeret nélküli egyösszegű nettó Ajánlati Ár ÁFÁ-val növelt (bruttó) összegét érti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a közbeszerzési szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet alapítson/alapítsanak.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén valamennyi Vállalkozóként szerződő félnek) a kivitelezés
teljes időtartama alatt figyelembe kell vennie, és be kell tartani a Megrendelő által a projekt
végrehajtása során tett horizontális vállalásait, amelyek a következők:
1. A Vállalkozó a termékek beszerzésekor azok egész életútja (azaz: előállítás, szállítás,
használat/működtetés, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és
a környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát alkalmaz.
2. Az aszfaltozott rossz állagú utaknál, a csatorna nyomvonal meghatározást követően,
aszfaltvágás után történik a csatornaépítés. A munkaárkok földvisszatöltését és tömörítését
követően – felső 50 cm vtg.tömörítése Trg 95% – 20 cm vtg. MZ 20-as kőalap lerakása történik (Trg.:
95%), majd 8 cm vtg. depóniából helyszínre szállított „mart aszfalt” terítése tömörítése (Trg.: 95%)
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Másodlagos anyagfelhasználás keretében. Az építés alatt letöredezett aszfaltszéleknél ismételten
aszfaltvágás történik és azt követően a 6 cm vtg. AC 8-as aszfaltból „sávos” aszfaltburkolat
helyreállítás készül.
3. A Vállalkozó lehetőleg környezetbarát termékjellel rendelkező terméket használ fel.
4. A Vállalkozó lehetőleg újra használható termékeket használ fel.
5. A Vállalkozó szem előtt tartja, hogy a termék, az alkatrészei vagy a csomagolása
újrahasznosítható legyen.
6. A Vállalkozó a megvalósítás során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét
minimalizálja a következő szempontok alapján: ideiglenes területfoglalás minimalizálása;
anyagszállítási útvonal optimalizálása; gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen és elhagyott
hulladékok érdekében.
7. A Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések
stb. körülményei környezettudatosságot tükrözzenek.
8. A Vállalkozó a létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedéseket tesz meg:
A kivitelezés során a települések lakói a forgalomkorlátozások miatt a lehető legkevesebb hátrányt
szenvedhetnek el. Ennek érdekében a Vállalkozó Részletes Organizációs Tervet kell, hogy
készítsen, melyben vállalja, hogy az ingatlanok folyamatosan megközelíthetőek maradnak;
megelőzi a porterhelést, a zajterhelést, és a (gondos terület ápolás révén) a parlagfű
pollenterhelést, valamint építés ideje alatt a lakosság nyugalmának zavarását, hogyan kívánja a
minimálisra csökkenteni. (A projekt megvalósításának ideje alatt a Vállalkozónak a kivitelezéshez
szükséges anyagok szállítása miatt alternatív útvonalak kijelölését kell kérnie, egyben a
forgalomkorlátozás időintervallumát is megadva.) A kivitelezés során – amennyiben az organizációs
terv alapján szükséges – forgalomirányító táblákat kell kihelyezni, a sebességkorlátozás
meghatározásával.
A Vállalkozó a szerződés megkötésétől számított 7 munkanapon belül köteles átadni a Részletes
Organizációs Tervet a Megrendelő részére.
9. A Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén valamennyi Vállalkozóként szerződő félnek) az
esélyegyenlőség biztosítása céljából Esélyegyenlőségi Tervet kell készíteni a saját szervezetére
vonatkozóan. Az Esélyegyenlőségi Terv tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, így
különösen az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltakat. Az Esélyegyenlőségi Tervnek meg kell felelnie a pályázati felhívásnak és
útmutatónak, különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található előírásoknak és
Esélyegyenlőségi Útmutatónak (http://www.nfu.hu). A Vállalkozó a szerződés megkötésétől
számított 7 munkanapon belül köteles átadni az Esélyegyenlőségi Tervet a Megrendelő részére.
10. A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO
14001:2005) rendszerszabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó
érvényes tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékaival. A Vállalkozó a szerződés megkötésétől számított 7 munkanapon belül köteles
átadni a fenti dokumentumok egyszerű másolati példányát a Megrendelő részére (az ajánlatba
ezeket a dokumentumokat nem kell becsatolni). Közös ajánlattétel esetén elegendő a
Vállalkozóként szerződő felek egyikének rendelkeznie a fenti tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.2) Részvételi feltételek
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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:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjai közül
bármelyiknek a hatálya alá tartozik.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozik.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai közül
bármelyiknek a hatálya alá tartozik.
Kizáró okok igazolása:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
a)-j) pontjai, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai, a Kbt. 56.§ (2) bekezdése és a Kbt.
57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
2. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és
4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)
bekezdés k) pont kc) alpontja hatálya alá.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok
tekintetében az eljárásban megjelölt alvállalkozó maga is nyilatkozhat.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57.§ (1)
bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai
szerinti kizáró okok tekintetében az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga is
nyilatkozhat.
5. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a
kizáró okok fenn nem állását, a kizáró okok igazolásával kapcsolatban az ajánlatba becsatolt
nyilatkozatoknak a felhívás megjelenésének dátumánál nem korábbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.: Az ajánlattevőnek az előző három naptári évben (2010., 2011. és 2012. évben) elért, a teljes
nettó árbevételeiről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján].
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) és (4a)
bekezdések rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az előző három naptári évben (2010.,
2011. és 2012. évben) elért teljes nettó árbevételeinek számtani átlaga nem éri el a 200.000.000
forint összeget. Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző három év árbevételi
adataival, mert a 2010. évnél később jött létre, úgy a létrejötte óta eltelt naptári évek nettó
árbevételei számtani átlagának kell elérnie az előírt összeget.
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Közös ajánlattevők a P/1. alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55.§
(4) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhet.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján,
amely legalább a következőket tartalmazza: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év,
hónap, nap feltüntetésével) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az elvégzett építési
munkák jellege, a FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósult referencia esetén az erre
vonatkozó utalás, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján].
Amennyiben az ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést olyan
referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, az
ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként saját
hányadban kielégíti az előírt feltételt (ebben az esetben a referenciaigazolásban meg kell adni a
saját teljesítés mértékét is).
M/2.: Azoknak a szakembereknek a bemutatása, akiket az ajánlattevő a kivitelezés vezetésére
felelős műszaki vezetőként igénybe fog venni, az alábbi tartalommal [310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján]:
- a szakember végzettségét (képzettségét) igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakembertől származó rendelkezésre állási nyilatkozat (a szakember aláírásával ellátva);
- a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (a szakember aláírásával ellátva).
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot az
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás
ellenőrzésével is. Emiatt a szakembereknek az önéletrajzukban meg kell jelölniük, hogy a
jogosultság mely elektronikus úton ellenőrizhető.
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a szakmavégzési
jogosultságot igazoló dokumentum ajánlatba csatolása is szükséges.
Az ajánlattevőnek a szakemberekkel kapcsolatban az ajánlatban az alábbiakról kell nyilatkoznia:
- a szerződés teljesítése során az adott szakember milyen munkakört tölt be;
- az ajánlattevő nyertessége esetén a megajánlott szakember(ek) a szükséges kamarai
nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak), és a kamarai
nyilvántartásba-vétel(ek) a szerződés teljesítése során folyamatosan fennmarad(nak);
- nyilatkozat, hogy a szükséges kamarai nyilvántartásba-vétel(ek) elmaradása a szerződés
megkötésétől való ajánlattevői visszalépésnek minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek
következtében az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg
a szerződést.
A fenti nyilatkozatokat az Ajánlati Dokumentáció 11. sz. minősítési formanyomtatványa tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1a)
bekezdés rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M/1.: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt), összesen legalább 1 db, szennyvízhálózat-építésre és/vagy szennyvízhálózat-bővítésre
vonatkozó építési referenciával, amely referencia FIDIC szerződéses feltételek szerint valósult
meg, és amely referenciának az értéke meghaladja a nettó 200.000.000 millió forintot.
M/2.: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú,
illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű (képzettségű), legalább 3 év szakmai (a felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges) gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
akit az ajánlattevő a szerződés teljesítése során a kivitelezés vezetésére a felelős műszaki vezetői
besorolás (1. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez) szerinti ”MV-VZ/A” kategóriájú
felelős műszaki vezetőként igénybe fog venni.
Közös ajánlattevők az M/1.-M/2. alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, a
Kbt. 55.§ (4) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Az ajánlattevő az M/1.-M/2. alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III-222/2013.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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)
12

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/07/05 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 95250 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció 95.250,- Ft (ÁFÁ-val együtt számítva) összegért vásárolható meg, mely összeget az
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742245-15390125 számlaszámra, „Szennyvízhálózat-bővítés”
megjegyzés feltüntetésével kell átutalni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/07/05 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/07/05 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal. 2083 Solymár, József Attila u. 1.,
Nagytanácsterem.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek, továbbá a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft.) által kijelölt személyek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülnek [Kbt. 62.§ (3) bekezdés].
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét [Kbt. 62.§ (4)
bekezdés].
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az
ajánlat ismertetését követően az ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt.
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60.§ (6) bekezdése szerinti felolvasólapba [Kbt. 62.§ (6) bekezdés].
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek [Kbt. 62.§ (7) bekezdés].

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló „Solymár szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése” című pályázat (KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001).
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át (a meghatalmazást tartalmazó
okirat bemutatása szükséges) az „A” melléklet II) pontban meghatározott helyen, munkanapokon
9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 8:00-11:00 óráig. A dokumentáció a
vételi díj átutalásáról szóló igazolás másolatának átadása ellenében vehető át.
A dokumentáció megküldésének kérése (Kbt. 50.§ (3) bekezdés) esetén a kérelemmel együtt az
átutalásról szóló igazolás másolatát is meg kell küldeni az ajánlatkérő részére.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
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:
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:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
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szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pont, P/1. alkalmassági követelmény és III.2.3) pont, M/1., M/2. alkalmassági követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (1)-(2) bekezdései értelmében az eljárásban való részvételt 2.000.000
HUF ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattételi határidő lejártáig, ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesíthető
az alábbiak szerint:
Átutalás esetén a fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11742245-15390125. Közlemény:
„Szennyvízhálózat-bővítés”.
Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az eljárást megindító felhívásban szereplő ajánlattételi határidő
lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és annak az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben kell
maradnia. A bankgarancia és a készfizető kezességvállalási kötelezvény érvényességének idejére
ugyanez vonatkozik.
Az átutalást igazoló bizonylatot, vagy a bankgarancialevelet, vagy a biztosítási szerződés alapján
kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlatba be kell csatolni.
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosíték befizetéséről vagy a bankgarancia benyújtásáról
vagy a biztosítási kezességvállalásról szóló igazolást ajánlattevő nem csatolja az ajánlatába.
Az ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (5)-(7) bekezdése szerint jár el az ajánlati biztosíték visszafizetése
vonatkozásában.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell nyomtatott formában,
papíralapon benyújtani, egyértelműen megjelölve az eredeti és másolati példányokat. Amennyiben
az eredeti és a másolati példányok között eltérés van, az eredeti nyomtatott példány az irányadó a
bírálat során. Az ajánlat teljes eredeti példányát CD vagy DVD lemezen PDF formátumban is be kell
nyújtani.
3. Az ajánlat minden példányát fűzötten, folyamatos oldalszámozással és az oldalszámokat is
tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni.
4. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni:
„Vállalkozási szerződés – „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című,
KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC
Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint. 2013. július 5., 11:00 óráig nem bontható
fel!”.
5. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás „A” melléklet III) pontjában meghatározott
címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00 óráig, pénteken
9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 8:00-11:00 óráig.
6. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az „A” melléklet III) pontban megjelölt
címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni,
aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni,
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illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási
címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás minta vagy
magánokiratba foglalt meghatalmazás) – az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet esetében.
8. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 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 [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontok].
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltakra (kifejezett elfogadó
nyilatkozat szükséges).
10. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a
szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
11. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelemre, a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ajánlatba becsatolandó dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatóak.
13. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható
át az ajánlatkérőre.
14. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős fordításban is az ajánlatba kell csatolni. A
bírálat során az ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
15. További információ az eljárást megindító felhívás „A” melléklet I) pontja szerinti címen,
kizárólag faxon vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. A kiegészítő
tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 45.§ és 122.§ (5) bekezdés rendelkezései
tartalmazzák.
16. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124.§ (4) bekezdés rendelkezéseit.
17. Az ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
18. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást
megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint.
19. Amennyiben a teljesítés során szerzői jogi védelem alá eső alkotás keletkezik, azon az
ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
biztosítja, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására is.
20. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
21. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§-a alapján az ajánlattevő köteles – legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az előírt felelősségbiztosítás: 200.000.000 Ft/év, 50.000.000
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Ft/káresemény mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítás.
22. A Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük az
alábbiakra: üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az
folytathat, aki a vonatkozó előírásoknak megfelel, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásába felvette, illetve onnan törlésre nem került. Érvénytelen az
ajánlat, ha az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő (kivéve a teljesítés során kizárólag a felelős műszaki vezetői feladatokat ellátó
szervezetet, személyt) nem szerepel az MKIK Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában. A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában kell az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek
szerepelnie, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja.
23. A teljesítés helye (II.1.2) pont) ajánlatkérő vezetésével megtekinthető (helyszíni bejárás) 2013.
június 25-én, 14:00 órakor. Az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevők képviselőivel az alábbi címen
találkozik: Solymár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal. 2083 Solymár, József Attila
u. 1., műszaki iroda.
24. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
25. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár vonatkozásában kér
ajánlatot, az értékelés – mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont –
alapját az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár képezi.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: József Attila u. 1., műszaki iroda
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán polgármester
Telefon: +36 26560600
E-mail: kozbeszerzes@solymar.hu
Fax: +36 26560606
Internetcím (URL): www.solymar.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: József Attila u. 1., műszaki iroda
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán polgármester
Telefon: +36 26560600
E-mail: kozbeszerzes@solymar.hu
Fax: +36 26560606
Internetcím (URL): www.solymar.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Solymár Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: József Attila u. 1., műszaki iroda
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szente Kálmán polgármester
Telefon: +36 26560600
E-mail: kozbeszerzes@solymar.hu
Fax: +36 26560606
Internetcím (URL): www.solymar.hu
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)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
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Kiegészítő szójegyzék

és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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