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Ajánlattételi felhívás 

. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám:  

AK 02822 

Postai cím: Petőfi tér 3. 

Város: Gyula NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5700 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba Telefon: +36 66526800 

E-mail: molnar@gyula.hu Fax: +36 66463056 

Internetcím(ek) 

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

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

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

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

https://www.ekr 

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

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 

eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

X Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

mailto:molnar@gyula.hu
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X Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység:  

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

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

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztése III. ütem” projekt keretében belterületi csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45232130-2      Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

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

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

Vállalkozási szerződés alapján „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. 

ütem” projekt keretében belterületi csapadékvíz elvezető vízilétesítmények kivitelezése. 

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

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

X Részajánlat tételére lehetőség van.   

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

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

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

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 
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II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés 

III. ütem” projekt keretében Tessedik úti csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Tessedik utca hrsz. 1310 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Tessedik utca csapadékvíz elvezetés: 

A Tessedik utcában 107 méter DN 250 KG PVC zárt csatorna épül víznyelőkkel, túloldali víznyelő 

békítésekkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)                 10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Bem utcai csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Bem utca hrsz. 1168, 1177 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Bem utca csapadékvíz elvezetés: 

A Bem utcában 160 méter DN 250 KG PVC zárt csatorna épül víznyelőkkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 
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X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)              10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 
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II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Veres Endre utcai csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 3 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Veres Endre utca hrsz. 704,753,730 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Veres Endre utca csapadékvíz elvezetés: 

A Veres Endre utcában meglévő csatorna elbontásra kerül helyette 183 m  d 30 beton és 101 m DN 

250 KG PVC csatorna épül víznyelőkkel, túloldali víznyelő bekötésekkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)              10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)  

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Esze Tamás utcai csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 4 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Esze Tamás utca hrsz. 4520, 4494, 4509 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Esze Tamás utca csapadékvíz elvezetés: 

Az Eszte Tamás utcában 91 méter DN 300 KG PVC csatorna épül víznyelőkkel és 76 méter DN 250 

KG PVC csatorna épül víznyelőkkel. Az utcában az aszfalt burkolat felújításra kerül 107 méter hosszon 

4 méter szélességben, az egyik oldalon padkafolyóka beépítésévek a másik oldalon süllyesztett 

szegéllyel. 
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Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)            10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Varsándi utcai csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 5 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Varsándi utca hrsz. 4191, 4190/1 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Varsándi utca csapadékvíz elvezetés: 

A Varsándi utcában 117 méter d 30 beton zárt csatorna épül víznyelőkkel, 86 méter nyílt árok épül 

átereszekkel, és a meglévő d 50 beton csatorna elbontásra kerül helyette 103 m d 50 beton zárt csatorna 

épül víznyelőkkel, túloldali víznyelő bekötésekkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)                10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 
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1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Popovits Justin utcai csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 6 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 
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NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Popovits Justin utca hrsz. 237, 2427 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Popovits Justin utca csapadékvíz elvezetés: 

Popovits Justin utcában 116 méter DN 300 KG PVC zárt csatorna épül két oldalról víznyelő 

bekötésekkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)             10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében város körtöltés melletti árok Eminescu utca és 

Újülés utca közötti szakasz csapadékvíz elvezető vízilétesítmények 

kivitelezése. 

Rész száma: 7 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Város körtöltés melletti árok Eminescu utca 

és Újülés utca közötti szakasz hrsz. 1977, 2725/1, 2294, 2293 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Városi körtöltés melletti árok Eminescu utca és Újülés utca közötti szakasz csapadékvíz elvezetés: 

A Románvároson a városi körtöltés mellett összesen 588 méter nyílt árok épül d 50 beton átereszekkel. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)             10 
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4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Temesvári úti (Kassai és Pozsonyi u. között), és 

a Brassói utcai (Pozsonyi és Orsovai u. között) csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 8 
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II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Temesvári úti (Kassai és Pozsonyi u. 

között), és a Brassói utcai (Pozsonyi és Orsovai u. között)  hrsz. 3492, 3467, 3469/3 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Temesvári úti (Kassai és Pozsonyi u. között), és a Brassói utcai (Pozsonyi és Orsovai u. között) 

csapadékvíz elvezetés: 

Összesen 488 méter burkolt árok átépítésre kerül átereszekkel, melyből 221 méter II/60/70 H 

mederburkoló elem és 214 méter U/65/65/300 mederburkoló elem. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)               10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 

 

 

II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Paradicsomi lakótelep csapadékvíz elvezető 

vízilétesítmények kivitelezése. 

Rész száma: 9 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45232452-5 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Paradicsomi lakótelep (Lachner Gy. utca,  

Nagysándor utca) hrsz. 9083/6, 9085/22  

 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Paradicsomi lakótelep (Lachner Gy. utca, Nagysándor utca) csapadékvíz elvezetés: 

Összesen 500 méter DN 300 KG PVC zárt csatorna épül víznyelőkkel, tömblakások tetőcsapadékvíz 

bekötéssel. A csatorna nagy részén burkolat alatt halad ezért burkolat bontás helyreállítás szükséges. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 
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X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db)      10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ: 
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II.2.1) Elnevezés: „Gyula települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 

III. ütem” projekt keretében Bárdos tó csapadékvíz levezető csatorna 

kivitelezése. 

Rész száma: 10 

II.2.2) További CPV-kód(ok 45248100-8 

Fő CPV-kód:): 45232130-2 

 
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332      A teljesítés helye: 5700 Gyula, Bárdos tó áteresz hrsz. 4036 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

Bárdos tó csapadékvíz elvezetés: 

A Bárdos tó levezető csatornán 6 méter hosszú 1,0x1,0 keretelem épül 2-2 méter keretelem kitorkoló 

fejjel, az egyik oldalon tiltó beépítéssel. Az áteresz mindkét oldalán 2-2 méter kőszórt mederburkolat 

épül. 

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét 

képező műszaki leírás, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedély, valamint az árazatlan költségvetés 

tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/1. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)                               10 

3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M2/2. pontban megjelölt szakember belterületi 

csapadékcsatorna  építésével kapcsolatos szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 5 db) 10 

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 

kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 

munkanap)     10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft)                                                                                               70 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
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Időtartam hónapban: []   vagy napban: 455 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem         A meghosszabbítás leírása:  

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 

II.2.13) További információ:  

 

 

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

III.1) Részvételi feltételek 

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

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k) és m)  pontokban felsorolt 

kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében 

foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 

külön nyilatkozatot köteles benyújtani. 

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles 

elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 

foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 
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tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltak is irányadók. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

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

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha ajánlattevő gazdasági szereplőként nincs bejegyezve 

a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy nem szerepel az Étv. szerinti, 

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában nem szerepel. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az 

ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen elektronikusan kérhető cégjegyzék-

adatok, illetve az egyéni vállalkozók, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-

line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás nyilvántartásának adatai alapján.  

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés 

teljesítéséhez szükséges – a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében 

előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartás szerinti igazolás vagy egyéb igazolás, vagy nyilatkozat 

benyújtása. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi 

alkalmassági feltételeket. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Valamennyi rész esetében 

M1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontjában foglaltak 

alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 

5 év legjelentősebb építési beruházásainak 

ismertetése a 22. § (3) bekezdés előírásainak 

megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell az 

építési beruházás  tárgyát, mennyiségét, a 

teljesítés helyét és idejét (kezdő és befejező 

időpont év, hónap, nap), nyilatkozat arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt.  

Ha a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló 

szervezet (személy) nem önállóan végezte, a 

ref.igazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia 

kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

Valamennyi rész esetében: 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 5 évben befejezett, az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db 

belterületi csapadékvíz csatorna építési  

referenciával. 

 

M2/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki 

vízgazdálkodási építmények szakterület vagy 

részszakterület felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 

felelős műszaki vezetés 3. rész 10. sor D) pontjában 
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minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az 

elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az 

igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a 

részvétel arányában is tartalmaznia kell. A 

részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen 

arányban részesült az alkalmasságot igazoló 

szervezet (személy) a szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás nettó összegéből. 

Ha AT referenciaként olyan korábbi 

tevékenységet kíván bemutatni, amelyben 

projekttársaság tagjaként teljesített, abban az 

esetben a Kbt. 140. § (9) bek. figyelembe 

vételével kell igazolnia az alkalmassági 

követelménynek való megfelelést. 

Az építési beruházás megrendelése esetén, ha AT 

közös AT-ként teljesített építési beruházás 

megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás, 

vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k 

által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK 

a ref.igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a 

teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett 

építési beruházás tekintetében olyan arányban 

köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 

benyújtó AT vagy részvételre jelentkező az általa 

elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból 

részesült. 

 

M2/1-2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § 

(2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberek (szervezetek) – különösen a 

minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, 

végzettségük illetve képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetése. 

Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó 

-adott esetben- a szakmai tapasztalatot (év, hó 

megjelöléssel) ismertető szakmai önéletrajz, 

rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a 

szakember végzettségét, képzettségét, 

jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű 

másolata. Amennyiben a bemutatott szakember 

szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 

kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai 

számot AT megadhatja. Ha a megjelölt 

szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) 

Korm.rend. szerinti érvényes tanúsítói 

névjegyzékbe vétellel, akkor nem szükséges az 

ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és 

szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a 

névjegyzékbe vétel tényét és névjegyzékbe vétel 

bejegyzésének dátumát igazolni.  

meghatározott végzettséggel és a 10. sor E) 

pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel, 

vagy a 11. sor D) pontjában meghatározott 

végzettséggel és a 11. sor E) pontjában 

meghatározott szakmai gyakorlati idővel 

rendelkezik. 

 

M2/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább 1 fő minőségügyi és vagy 

minőségbiztosítási mérnöki vagy szakmérnöki vagy 

azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 1 db 

belterületi csapadékcsatorna  építési szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 

A szakember feladata különösen a környezetvédelmi 

és egészségvédelmi minőségbiztosítási standardok 

betartása, betartatása, az irányítási intézkedések 

alkalmazásának ellenőrzése. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. 

követelményeknek az AT-k bármely más 

szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 

ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt, amelynek igazolása érdekében az 

AT ezen szervezet erőforrására támaszkodik. AT-

nek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okokiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az alkalmassági követelménynek való 

megfelelés igazolására egyebekben a Kr. 24. § 

(1)-(2) bekezdésében, a Kbt. 65. § (11) 

bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) 

bekezdésében foglaltak is irányadók.  

Ajánlattevő(-k) a Kbt. 114/A. §-a alapján a kizáró 

okok és az alkalmassági követelmények 

tekintetében előírt igazolásokat az ajánlatban 

kötelesek benyújtani. 

 

 

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

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 

Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér).   

Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 0,8 %-a minden 

késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 24 %-a.  

Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.  

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.  

Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által a kötelező 36 hónapon felült 

vállalt többlet jótállás időtartama. 
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Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-

a.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési 

dokumentáció, szerződéstervezet tartalmazza. 

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

A beruházás finanszírozása nettó 235.300.000,-Ft összegig a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00044 „Gyula 

város települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése III. ütem” projekt 100%-os 

finanszírozásával, az ezen felüli összeg Gyula Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja, 

finanszírozás módja: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a szerződés nettó elszámolható összege 10 %-ának 

megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámla összegéből kerül 

levonásra. A műszaki készültség függvényében Ajánlattevő - az előleg számlán felül – az 1-8. rész és 

a 10. rész vonatkozásában egy részszámla (50%-os készültség esetén) és egy végszámla benyújtására, 

a 9. rész vonatkozásában négy részszámla (15-40-60-80 %- os készültség esetén) és egy végszámla 

benyújtására jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Végszámla a műszaki ellenőr 

által igazolt 100 %-os készültség, sikeres átadás-átvétel és valamennyi dokumentum átadását követően 

nyújtható be.  

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § 

(1),(3) és (5)-(6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak irányadók. A fizetési 

határidő 30 nap. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 

Ajánlatkérő az alvállalkozói teljesítés tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 

32/B. §-ának figyelembevételével jár el. A beruházás engedélyköteles építési tevékenység, az 

ÁFA megfizetése a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik. 

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

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell vízilétesítmények építése 

érvényességi területre kiterjedő ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer és MSZ ISO 

45001:2018 (vagy azzal egyenértékű OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 

irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal és azt a szerződés hatálya alatt fenntartani, vagy ezek 

hiánya esetén a hivatkozott irányítási rendszerekkel egyenértékű intézkedések leírásával, amelyeket 

az Ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni köteles. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ   

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

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája:  
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás  

(klasszikus ajánlatkérők esetében) (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
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X Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

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

irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

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

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2022/03/.. Helyi idő: 10:00 

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

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

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



24 

 

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

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

vagy 

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

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2022/03/.. Helyi idő: 12:00 Hely: Az ajánlatok bontása 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint történik. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ban és a 

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglaltak szerint történik. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű    nem 

 

VI. 2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

x A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 2 

x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 

esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 

tárgyi beszerzés megvalósítására vonatkozóan a kivitelezési időtartam meghosszabbítása, 

valamint a hiányzó többletforrás biztosítása érdekében támogatás szerződés módosítására 

irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A többletforrás biztosítása vonatkozásában az 

Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy a szükséges többletforrást saját forrásból biztosítja és ezzel a 

szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, mely 

esetben a tájékoztatást követő munkanap minősül a megkötött szerződés hatályba lépése 

napjának. 

A támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 

olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy 

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, valamint az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja. 

 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték 2 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött X igen     nem 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- HUF 

A befizetés helye: 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11733027-15346009-06530000 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint teljesített ajánlati biztosíték rendelkezésre 

bocsátását az azt igazoló dokumentum EKR rendszerbe történő feltöltésével kell igazolnia. 
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám:  0-100 

 

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül: 

Minőségi szempontok: a 2-3. résszempont esetében a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 

1. sz melléklet A.1.ab) Egyenes arányosítás módszere alapján, a 4. résszempont esetében 1. sz. 

melléklet A.1.aa) Fordított arányosítás módszere alapján. A Nettó ajánlati ár szempont 

esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 1. sz. mell. A.1.aa) Fordított arányosítás 

módszere alapján. Az ajánlatok értékelésre vonatkozó további információkat a dokumentáció 

tartalmazza 

 

 

VI.3.9) További információk: 2 

1. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet 

Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben válaszolja meg.  

2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart. 

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. 

foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a 

hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) 

bekezdésben, valamint valamint az EKR-ben szereplő további nyilatkozatokban előírtakra. 

5. Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében 

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást.  

6. Ajánlattevőnek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe 

bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzát. 

AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az általa alkalmasságának igazolására megjelölt felelős műszaki 

vezető szakembereknek a szerződés megkötésekor szerepelniük kell a hatályos 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rend. előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben, valamint arra, hogy a nyilvántartásba vétel 

(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.  

7. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló – 

egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az 

ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban részletezett tartalmi előírások szerint (Kbt. 35. §). Közös 

ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra. Közös 

ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

előírásokra. 

9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot. 

10. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében 

beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell.  

11. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjáig a vállalkozási szerződés-tervezetben megjelölt 

kártérítési összegű felelősségbiztosítását kötni. AT tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítási 

szerződés megkötésének elmulasztása a szerződéskötéstől való elállásnak minősül. 
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12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 

13. A szerződés időtartamaként megjelölt napok száma naptári napban értendő. 

14. Ajánlattevőknek csatolni szükséges az ajánlatba az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget 

vállaló személyek aláírási címpéldányát/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, adott esetben a 

képviseletre jogosult személy(ek) által teljes bizonyító értékű formában adott meghatalmazást. 

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat 

16. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Daróczi László, 

lajstromszáma 00372., Kissné Perjés Szilvia Pálma,lajstromszáma 01207 

 


