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ELŐTERJESZTÉS 

„Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” 
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván indítani tárgyában.  
 
Az Önkormányzat a 22/2019.(I.31.) számú határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázaton. A megvalósításhoz szükséges 
önrészt bruttó 75 millió Ft-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2018/12 számú pályázaton 
187.487.810.- vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásról 2019. 
szeptember 2-án született a döntés.  
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.  
 
 
A műszaki leírás: 
 
BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány (Ideiglenes csapadékvíz tározó + 
csapadékcsatorna építés a Kinizsi utcáig rákötés a meglevő Juhász Gyula utcai 
csapadékcsatornára) 

Jelenleg az Ybl Miklós sétány feletti vízgyűjtő terület csapadékvízének elvezetése a 
régi vasúti nyomvonal alatt, a Nyugati II. lakóparkba történik egy szikkasztó árokba. 
A beruházás célja, hogy az Ybl Miklós sétányon összegyűjtött csapadékvíz egy 
elveztőrendszerrel kapcsolódjon a Biatorbágy NY-i lakóterület III. ütemében tervezett 
és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózathoz, konkrétan a Disznólápa 
vízfolyással párhuzamosan megépült Ø 815 mm- es ill. Ø 630-as RAUVIA tip 
csapadékcsatornához. 

A tervezési terület Biatorbágyon a fent említett NY-i lakóterület III. ütemében 
tervezett és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózatához, mint befogadóhoz 
csatlakozik a Juhász Gyula utca Ybl Miklós sétány kereszteződésénél, illetve a 
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Juhász Gyula utcai meglevő és átépítendő csapadékcsatorna szakasz mJ20 jelű 
aknájánál. A beruházással megszüntetésre kerül a MÁV vasúti nyomvonala alatti 
áteresz, mely a csapadékvíz átvezetésére szolgált. A Kinizsi utcánál kezdődő KG-
PVC vezeték DN 300 mérettel indul a hordalékfogó műtárgyig, cca. 7,5 fm hosszon. 
Innen kb. 84 fm hosszon DN 400-as átmérőjű, majd cca. 180 fm-en DN 500 vezeték 
halad a Szily Kálmán utcáig, ahonnan DN 600-as átmérő köt be a meglévő árkokba. 
A lakóházak felőli részen, 50 fm-en az árkokba fólia kerül, hogy a talajba történő 
elszivárgás a belvíz kialakulását elősegítve ne veszélyeztesse a lakóingatlanokat. 
Ellenben az árok külterületi részén, 88 fm-en a szikkasztás kap prioritást. Az árokpár 
kubatúrájának növelésével a teljes szállítandó vízkészlet tározható lesz. A 
csapadékvíz egy átemelőn és egy csillapítóaknán keresztül késleltetve kerül a 
Juhász Gyula utcában jelenleg üzemelő, kis átmérőjű vezetékhálózatba, 
csapadékmentes időszakban. Ezáltal nem kerül leterhelésre a meglévő hálózat, sem 
a közvetett, végső befogadó természetes vízfolyás.  

A tervezett építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó: 300.000.000.- 
forintot, ezért nemzeti eljárásrend alapján javaslom lefolytatni a közbeszerzési 
eljárást.  

Biatorbágy Város Önkormányzata a „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 
Harmadik Része és a 115. §. (1) bekezdéseiben foglaltak alapján. 

115. § (1)   Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a 
nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a 
beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán 
átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti 
eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, 
megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e 
bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 
112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással vagy 
hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül 
írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles 
alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor 
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség 
szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az 
ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági 
szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz 
napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV#lbj192idf99e


Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bek. szerint legalább öt, a teljesítésre alkalmas, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek saját kezdeményezésre ajánlattételi 
felhívást küld az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. ( EKR)   
 
Az ajánlattételi felhívást az EKR automatikusan megküldi az általa kiválasztott 
gazdasági szereplőknek, akik az EKR rendszerbe regisztráltak és így az 
ajánlatkérőnek módjában áll ezeket a gazdasági szereplőket az EKR regisztrált 
ajánlattevők adatbázisából kiválasztani. 
A közbeszerzési dokumentumok az eljárás EKR azonosító számára történő keresést 
és az érdeklődés jelzését követően tölthetők le. A dokumentumok letöltése, azok 
mentése valamennyi gazdasági szereplő saját hatásköre és felelőssége.   

A javasolt 5 gazdasági szereplő az EKR-ben regisztrált, az eljárásban kiválaszthatók, 
bevonhatók.  
 

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület hozza meg döntését a napirenddel 
kapcsolatban. 

Biatorbágy, 2020. január 21. 
                                                                               Tarjáni István 
                                                                                polgármester     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        



 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2020. (II.27.) számú határozata 
 

„Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás 
kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik 
rész 115.§. (2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési 
eljárás közbeszerzési dokumentumát. 
 

3) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

• név: ÚTKORONA Kft. 
            Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50. 
            Cégjegyzékszám: 13-09-160078 
            Adószám: 24164528-2-13 
 

• név: Vitép 95 Kft. 
            Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A. 
            Cégjegyzékszám: 13-09-069700 
            Adószám: 12017539-2-13 
 

• név: Reaszfalt Kft. 
            Székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em. 
            Cégjegyzékszám: 01-09-273386 
            Adószám: 23721250-2-43 
 

• név: MONOVIA Bt. 
            Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b. 
            Cégjegyzékszám: 01-06-739202 
            Adószám: 20939953-2-41 
 

• név: TUNEL Kft. 
            Székhely: 1164 Budapest, Csókakő u. 35. 
            Cégjegyzékszám: 01-09-701666 
            Adószám: 12750128-2-42 
 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást  
ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. 
pontban feltüntetett gazdasági szereplők értesítése mellett.  

 
Határidő: 2020. március 10. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály 
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Tárgy: értesítés a PM_CSAPVIZGAZD_2018/12 pályázatra vonatkozó döntésről 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2018/12 számú pályázatuk a pénzügyminiszter 2019. 

szeptember 2-án támogató döntést hozott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 187 487 

810 Ft, azaz száznyolcvanhétmillió-négyszáznyolcvanhétezer-nyolcszáztíz forint. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a megítélt támogatás igénybevételének feltétele a Pályázati Kiírásban a jelen 

értesítésben leírt feltételek teljesítését követően a Pályázó és a Pénzügyminisztérium megbízásából 

eljáró Magyar Államkincstár (a továbbiakban Kincstár) között létrejött támogatási szerződés. A 

támogatási szerződést jelen értesítés átvételét követően 45 napon belül meg kell kötni. 

 

Kérjük a támogatási szerződés elkészítéséhez szíveskedjenek 8 napon belül az alábbi dokumentumokat 

benyújtani, beszkennelve csatolmányként az api.kmrig@allamkincstar.gov.hu címre megküldeni: 

1. Amennyiben a pályázatban megadott saját forráson belül hitel is szerepel, az annak 

rendelkezésre állását igazoló hitelszerződés. 

2. Amennyiben a pályázatban megjelölt építési tevékenység engedélyköteles, annak 

megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély. 

3. Amennyiben a pályázatot konzorciumi formában nyújtották be, a konzorciumi megállapodás. 

4.  A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a jogerős építési engedély megléte. 

 

Amennyiben a felsorolt dokumentumok rendelkezésre bocsátása nem, vagy nem teljeskörűen történik, a 

Kincstár hiánypótlásra szólít fel. Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

 

A Pályázó által szolgáltatott információk alapján a Kincstár elkészíti a támogatási szerződést, és erről 

elektronikus levélben értesíti a Pályázót. 

 

Budapest, 2019. szeptember 16. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Katics Mirjam                                   Muri Henriett 

  osztályvezető                        pályázatos támogatási referens 

 s.k.   s.k. 





ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - EKR000XXXXXXXXXX 

 

E10 - Előkészítés szakasz 
 

Közbeszerzés tárgya Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése,  
Ajánlatkérő neve Biatorbágy Város Önkormányzata 
 

Ajánlattételi felhívás 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

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

AZ EKR rendszer tölti ki a rendszerben szereplő adatok alapján 

 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.    nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.    nem 

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.      nem 

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkérő típusa       Regionális/helyi szintű 

 

I.4) Fő tevékenység 

Fő tevékenység:       Általános közszolgáltatások 

 

II. Szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa:       Építési beruházás 

II.1.2.) Fő CPV-kód: 



45232450-1 Vízelvezető rendszer építés 

II.1.3) A szerződés tárgya: Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 
fejlesztése 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 

BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány (Ideiglenes csapadékvíz tározó + csapadékcsatorna építés a Kinizsi 
utcáig rákötés a meglevő Juhász Gyula utcai csapadékcsatornára) 

Jelenleg az Ybl Miklós sétány feletti vízgyűjtő terület csapadékvízének elvezetése a régi vasúti 
nyomvonal alatt, a Nyugati II. lakóparkba történik egy szikkasztó árokba. A beruházás célja, hogy az 
Ybl Miklós sétányon összegyűjtött csapadékvíz egy elveztőrendszerrel kapcsolódjon a Biatorbágy NY-i 
lakóterület III. ütemében tervezett és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózathoz, konkrétan a 
Disznólápa vízfolyással párhuzamosan megépült Ø 815 mm- es ill. Ø 630-as RAUVIA tip 
csapadékcsatornához. 

A tervezési terület Biatorbágyon a fent említett NY-i lakóterület III. ütemében tervezett és 
megvalósult csapadékvíz elvezető hálózatához, mint befogadóhoz csatlakozik a Juhász Gyula utca Ybl 
Miklós sétány kereszteződésénél, illetve a Juhász Gyula utcai meglevő és átépítendő 
csapadékcsatorna szakasz mJ20 jelű aknájánál. A beruházással megszüntetésre kerül a MÁV vasúti 
nyomvonala alatti áteresz, mely a csapadékvíz átvezetésére szolgált. A Kinizsi utcánál kezdődő KG-
PVC vezeték DN 300 mérettel indul a hordalékfogó műtárgyig, cca. 7,5 fm hosszon. Innen kb. 84 fm 
hosszon DN 400-as átmérőjű, majd cca. 180 fm-en DN 500 vezeték halad a Szily Kálmán utcáig, 
ahonnan DN 600-as átmérő köt be a meglévő árkokba. A lakóházak felőli részen, 50 fm-en az árkokba 
fólia kerül, hogy a talajba történő elszivárgás a belvíz kialakulását elősegítve ne veszélyeztesse a 
lakóingatlanokat. Ellenben az árok külterületi részén, 88 fm-en a szikkasztás kap prioritást. Az árokpár 
kubatúrájának növelésével a teljes szállítandó vízkészlet tározható lesz. A csapadékvíz egy átemelőn 
és egy csillapítóaknán keresztül késleltetve kerül a Juhász Gyula utcában jelenleg üzemelő, kis 
átmérőjű vezetékhálózatba, csapadékmentes időszakban. Ezáltal nem kerül leterhelésre a meglévő 
hálózat, sem a közvetett, végső befogadó természetes vízfolyás. 

(az építési beruházás jellegének megfelelően) 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: szerződéskötéstől számított 5 hónap vagy napban:_____________ vagy 
határideje:_____________ 

II.1.6) A teljesítés helye: BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány 

II.1.7.) Részekre bontás: 

Részajánlattételre lehetőség van     Nem 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

A részekre történő ajánlattétel, sem műszaki, sem pénzügyi szempontból nem indokolt, a részekre 
történő ajánlattétel biztosítása nem szolgálja a közpénzek hatékony felhasználását, melyre tekintettel 
ajánlatkérő azt nem biztosítja. 
 
II.2) A közbeszerzés ismertetése: 
II.2.1) Elnevezés: Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek 

fejlesztése 



 
II.2.2) További CPV Kódok: 
45232450-1 Vízelvezető rendszer építése 
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 
45232452-5 Vízelvezetés 
45232453-2 Vízelvezető cső építése 
45232454-9 Esővízgyűjtő tartály építése 
 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 
HU120 Pest 
 
A teljesítés helye:  
BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány 
 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
BIATORBÁGY YBL MIKLÓS sétány (Ideiglenes csapadékvíz tározó + csapadékcsatorna építés a Kinizsi 
utcáig rákötés a meglevő Juhász Gyula utcai csapadékcsatornára) 

Jelenleg az Ybl Miklós sétány feletti vízgyűjtő terület csapadékvízének elvezetése a régi vasúti 
nyomvonal alatt, a Nyugati II. lakóparkba történik egy szikkasztó árokba. A beruházás célja, hogy az 
Ybl Miklós sétányon összegyűjtött csapadékvíz egy elveztőrendszerrel kapcsolódjon a Biatorbágy NY-i 
lakóterület III. ütemében tervezett és megvalósult csapadékvíz elvezető hálózathoz, konkrétan a 
Disznólápa vízfolyással párhuzamosan megépült Ø 815 mm- es ill. Ø 630-as RAUVIA tip 
csapadékcsatornához. 

A tervezési terület Biatorbágyon a fent említett NY-i lakóterület III. ütemében tervezett és 
megvalósult csapadékvíz elvezető hálózatához, mint befogadóhoz csatlakozik a Juhász Gyula utca Ybl 
Miklós sétány kereszteződésénél, illetve a Juhász Gyula utcai meglevő és átépítendő 
csapadékcsatorna szakasz mJ20 jelű aknájánál. A beruházással megszüntetésre kerül a MÁV vasúti 
nyomvonala alatti áteresz, mely a csapadékvíz átvezetésére szolgált. A Kinizsi utcánál kezdődő KG-
PVC vezeték DN 300 mérettel indul a hordalékfogó műtárgyig, cca. 7,5 fm hosszon. Innen kb. 84 fm 
hosszon DN 400-as átmérőjű, majd cca. 180 fm-en DN 500 vezeték halad a Szily Kálmán utcáig, 
ahonnan DN 600-as átmérő köt be a meglévő árkokba. A lakóházak felőli részen, 50 fm-en az árkokba 
fólia kerül, hogy a talajba történő elszivárgás a belvíz kialakulását elősegítve ne veszélyeztesse a 
lakóingatlanokat. Ellenben az árok külterületi részén, 88 fm-en a szikkasztás kap prioritást. Az árokpár 
kubatúrájának növelésével a teljes szállítandó vízkészlet tározható lesz. A csapadékvíz egy átemelőn 
és egy csillapítóaknán keresztül késleltetve kerül a Juhász Gyula utcában jelenleg üzemelő, kis 
átmérőjű vezetékhálózatba, csapadékmentes időszakban. Ezáltal nem kerül leterhelésre a meglévő 
hálózat, sem a közvetett, végső befogadó természetes vízfolyás. 

(az építési beruházás jellegének megfelelően) 

 
II.2.5) Értékelési szempontok 
Az alábbiakban megadott szempontok:      Igen 
Minőségi szempont:     Igen 
 
Megnevezés        Súlyszám/Jelentőség 
2) A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen 
felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)     30 



 
Költség szempont:   Nem 
Ár szempont:    Igen 
Megnevezés        Súlyszám/Jelentőség 

1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)      70 
 
II.2.6) Becsült érték: 
Érték áfa nélkül:  ______________________________ Pénznem: ______________________ 
 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
 
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama: 
Időtartam hónapban: 
vagy napban: 
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 
A szerződés meghosszabbítható:   nem  
 
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)      Nem 
 
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók:           Nem 
Opciók leírása:  - 
 
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk         
           Nem 
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
           Nem 
II.2.12) További információ: 
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a 
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a 
továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = 
(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0, 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A 
felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai 
tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési részszempont tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 
1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –Pmin) + Pmin P: 
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 
10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált 
ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12 hónap, és az afeletti 
többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok 
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 



pontot kapnak. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” 
megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0” pontszámot kap. A figyelembe vett 
hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is. 
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert 
bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az 
ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési részszempontban bemutatott 
szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan 
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen 
(legalább év/hó részletességgel], rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok 
másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok 
meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 
 
 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 
III.1) Részvételi feltételek 
 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
 
A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlat esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés c), g)-k) és m), valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról 
nyilatkoznia, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében nyilatkoznia kell az 
alábbiakra vonatkozóan: - hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; - ha az ajánlattevőt, nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)– b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; - ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az ajánlattevő az alvállalkozója 
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani az alkalmazott kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót akivel szemben az előírt kizáró 
ok az eljárás során következett be. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a 
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 



Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír 
elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása 
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír 
elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír 
elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír 
elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) 
bekezdés szerint. Ajánlattevő ebben csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint 
szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.1. 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - nevét, 
képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági 
minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a 
teljesítésbe. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával 
igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság 
megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolandó a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni. A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően 
irányadóak. 
 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
M.1.  Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy 
fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) 
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik. 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 
 
III.1.4) A szerződés biztosítékai: 
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a/késedelmes naptári nap. 
A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 20%-a, amelynek elérése esetén 
Megrendelők jogosultak a szerződést felmondani.  



Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. 
Megrendelők a meghiúsulási kötbér összegét jogosultak a Vállalkozó által kiállított számlába 
beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §. (6) bekezdésben foglaltakra.  
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő nap.  
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra a nettó vállalkozói díj 5%-a. A 
mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
szerint kerülnek kiegyenlítésre:  
•2015. évi CXLIII. törvény  
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.  
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes nettó 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére jogosult. Az előleg kifizetése a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül - történik. Az előleg visszafizetésének ütemezése: az 
egyes számlákból az adott számlának az Ajánlati Árhoz viszonyított arányának megfelelően kerül 
levonásra. Az ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az 
alábbi ütemezés szerint: első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 
szerződéses érték 20%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén. A második részszámla 
kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40%-át meghaladó 
megvalósult teljesítés esetén. A harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános 
forgalmi adó nélküli szerződéses érték 60%-át meghaladó megvalósult teljesítés esetén. negyedik 
részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80%-át 
meghaladó megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A végszámla kibocsátásának lehetősége a 
sikeres műszakiátadás-átvételt követően. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 
135. § (1)-(3) és (6) bekezdései, valamint a 322/ 2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ és 32/B. § 
irányadók. Jelen beruházás egyes elemei az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 
142. § (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esnek. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a 
kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az Áfa a hatályos jogszabályok szerint fizetendő. A részletes 
fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. 
 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás         Nem 

Tárgyalásos eljárás        Igen 

Gyorsított eljárás        Nem 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul    Nem 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  Nem 

 



IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni     Nem 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk 

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme: 

Kbt. 115. §  

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:    2020.xx.xx 

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai: 

Ajánlatkérő egy tárgyalás tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot szükség szerinti számú 
további tárgyalás megtartására vonatkozóan. A tárgyalás során ajánlatkérő ajánlattevőkkel 
együttesen tárgyal a szerződéses feltételekről és ezzel összefüggésben a beszerzés a műszaki 
tartalmáról, azok ajánlattevő esetleges észrevételei alapján történő pontosítása, véglegesítése 
céljából. Ajánlatkérő a szerződéses feltételekre és a műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalást 
követően ajánlattevő részére írásban megküldi a végleges szerződéstervezetet és a végleges műszaki 
tartalmat. Ajánlatkérő ajánlattevő részére végleges ajánlattétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevőnek 
végleges ajánlatukat az ajánlatkérő által megküldött végleges szerződéses feltételek és végleges 
műszaki tartalom alapján kell megtenniük. A végleges ajánlattételre ajánlatkérő az EKR-en keresztül 
hívja fel ajánlattevőket. A tárgyalásra a Kbt. 88. § szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak. 

A tárgyalás helyszíne, időpontja: 

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

IV.3.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum, helyi idő: _________________________óra/per ___________ 

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: 

HU 

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
 Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban: _______________ vagy napban 60  

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum, helyi idő: _________________________óra/per ___________ 

 



V. szakasz: Kiegészítő információk 
V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:     Nem 

V.2) További információk 

a) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös 
Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A Kbt. 35. § (3) 
bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

b) Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, - az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, - a 
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazást.  

c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő kifejezett nyilatkozatát  

d) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

e) Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést beárazva 
ajánlatához csatolni  

f) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 
Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.  

g) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s 
kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre. A 
biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő 
szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben 
keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. elvárt limitek legalább 
50.000.000,- Ft/káresemény és legalább 100.000.000,- Ft/év  

h) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár 
vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

i) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.  

j) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenségi okot.  



k) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

l) faksz: 

 

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

_____________ (A rendszer automatikusan tölti) 
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