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Ajánlattételi felhívás

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.bacsviz.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481282Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000193212020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. EKRSZ_
25969043

Izsáki Út 13.

Kecskemét HU331 6000

Kissné Dr. Barcsik Adrienn

barcsik.adrienn@bacsviz.hu +36 76511511

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Budapest HU110 1022

Stráhl Tamás

dr.strahl.tamas@imperialkft.hu
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II.2.3) A teljesítés helye:

45251220-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A feladat egésze komplex rendszer alkot, amely nem bontható részfeladatokra.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45251220-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közszolgáltató

Egyéb tevékenység:

víz- és csatornaszolgáltatás

Építési beruházás

Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése

Vállalkozási szerződés összetett termelésű (kogenerációs) erőmű (gázmotor) építésére a GINOP-2.2.1-15-2017-00080 azonosítószámú 
projekt keretében
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Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1db új, 500 kW villamos teljesítményű, konténerbe telepített gázmotor beszerzése a szükséges infrastruktúra kivitelezésével 
kiegészítetten, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező tervdokumentáció alapján. A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges
engedélyek (pl Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2., Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztály; áramszolgáltató) beszerzése és az ehhez szükséges tervdokumentációk elkészítése. Az engedélyezési terven kívül kivitelezési 
terv, és megvalósulási terv elkészítése. Az átadáskor nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére egy cikkszámokkal ellátott 
alkatrészlista elektronikus formában történő átadása, kereshető formátumban (Excel és PDF) A gázmotorhoz és hozzá tartozó 
vezérlőkhöz belépési kódot kér Ajánlatkérő, mint felhasználó, és mint szerviz is. A megépített kiserőművi berendezésre az illetékes 
hatósági előírások szerinti próbaüzem lefolytatása nyertes ajánlattevő feladata és költsége. Amennyiben az illetékes hatóság 
próbaüzem lefolytatását nem írja elő, úgy nyertes ajánlattevő köteles 1 hónapos üzempróbát lefolytatni, melynek célja valamennyi 
beépített berendezés üzemszerű működésének beállítása és annak bizonyítása. Az üzempróba során valamennyi üzemállapot szerinti 
működést le kell próbálni. A teljesítés lezárásának feltétele a sikeres üzempróba teljesítése, mely során valamennyi üzemállapot 
lepróbálásra kerül, illetve legalább 1 hét folyamatos / meghibásodásmentes üzemszerű működés megvalósul. Nyertes ajánlattevőnek a 
próbaüzem / üzempróba sikeres lezárását követő 5 munkanapon belül a próbaüzemi / üzempróba záródokumentációt el kell készítenie 
és Ajánlatkérő részére 3 példányban át kell adnia. A próbaüzem / üzempróba időszaka a teljesítés időtartamba beszámítandó.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

Igen

Igen

2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet 
jótállási idő (üzemóra korlátozás nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban
)

10

3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (egész napban
)

2

4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív 
egész számban)

5

5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 
kWh) (pozitív egész számban)

2

6. A megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív 
egész számban)

2

7. A megajánlott termék össz energetikai hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív 
egész számban)

2

8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/
Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív egész számban)

2

9. A megajánlott termék CO kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 
nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/
Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív egész számban)

2

10. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális olajfogyasztása (g/
kWh) elektromos (min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossággal)

1
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A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §
i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, 
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során 
következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.1.5) A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 10 hónap. II.2.5) Ár kritérium: 1/a. Teljes vállalási ár 
- tartalékkerettel (nettó Ft) (pozitív egész számban) / súlyszám: 65; 1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán 
belül (nettó Ft/üzemóra) (pozitív egész számban) / súlyszám: 5.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Vállalási ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

11. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális Kénhidrogén 
tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva katalizátors motorra 
vonatkozatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3, max. 500 mg/m3)

2

Nem

Igen

10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.2.1-15-2017-00080
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A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján ajánlattevő a szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékben. Kellékszavatosság: a Ptk. és a hatályban lévő releváns jogszabályok szerint. A biztosítékot a Kbt. 134
. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében kell nyújtani. (Rész)számlázás lehetősége: A gázmotor és tartozékai 
Magyarországra való beérkezésekor, kiserőmű helyszíni telepítését megelőzően 30 %; A gázmotor és tartozékai beszerelése a 
konténerbe, kompletten az ajánlattevő telephelyén 20%; Helyszíni megelőző építési-szerelési munkák elvégzésekor (Pl beton alap a 
konténernek, beton alap a hűtő ventillátorokhoz, technológia csővezeték, villamos vezetékek megépítése) 20%; Készre szereléskor 
20%. Végszámla: sikeres próbaüzem / üzempróba lezárását követően, illetve a működéshez szükséges hatósági engedély beszerzéséhet
szükséges dokumentumok hiánytalan átadását követően 10% Fizetés: teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződést megerősítő biztosítékok: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni. A szerződésben 
foglalt feladatok késedelmes teljesítése esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke 1 %/nap a 
késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A kötbérmaximum elérése után 
ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes 
ajánlattevőtől követelni. A szerződés meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek 
mértéke 15 %. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér követelését kizárja. A kötbérigény 
érvényesítése nem érinti ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kára érvényesítésére fennálló jogait. A szerződés biztosítékai abban az 
esetben érvényesíthetők, amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – nem szerződésszerű. Késedelmes fizetés 
esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése. Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses érték 5 %-a. A biztosítékot a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani. Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses érték 5 %-a. A biztosítékot a Kbt. 
134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani. Jótállás: A szerződés alapján szállított termék vonatkozásában a hiba- és 
hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítottan az ajánlatban megjelöltek szerint a kötelezően vállalt 12 hónapot 
meghaladóan (értékelési részszempont) (Ptk. 6:171. §) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részteles feltételeit a 
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése értelmében jelen eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

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

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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 
tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az 
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Kbt
. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben 
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a 
benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges 
tartalom esetén is csatolni kell. 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. Ajánlatkérő jelen 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (
öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
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Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulóban kíván tárgyalni a tárgyalásra meghívott ajánlattevőkkel, de fenntartja a jogot, hogy szükség 
esetén további tárgyalási fordulókat is tartson. Az ajánlattevő részéről kötelezettségvállalásra jogosult, vagy arra meghatalmazott 
személy vehet részt a tárgyaláson. A meghatalmazásnak meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban előírt követelményeknek.
A meghatalmazást ajánlatkérő képviselőjének a tárgyalás megkezdésekor át kell adni, amennyiben az ajánlattételi határidőre 
benyújtott ajánlatban a tárgyalásokon való képviseletre is kiterjedő meghatalmazás nem szerepel. Az eljárásban az ajánlatkérő és az 
ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő az adott részben a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést, 
ennek megfelelően elsősorban a szerződéses feltételekről, a műszaki tartalomról kíván tárgyalni. Ajánlatkérő a tárgyalásokat akkor 
kívánja lezárni, ha úgy ítéli meg, hogy a tárgyaláson a felek valamennyi műszaki tartalomban és szerződéses feltételben megegyeztek, 
valamint a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegére tekintettel megfelelő ajánlati árakat tartalmazó végleges ajánlatokat fog kapni
. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő benyújtására, amelyben az 
ajánlattevő az egyösszegű nettó ajánlati árat az ajánlattételi határidőre benyújtott első ajánlatában foglaltakkal azonos vagy 
alacsonyabb összegben határozhatja meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden 
esetben kötelező végleges ajánlat megtétele. Amennyiben ajánlattevő nem tesz végleges ajánlatot, ajánlatkérő az előző ajánlatát nem 
tekinti végleges ajánlatnak. Ajánlatkérő a Kbt. 88.§ (4) bekezdése szerint a tárgyalásról - annak minden fordulójáról - jegyzőkönyvet 
készít, melyet a tárgyalás végeztével a tárgyaló feleknek alá kell írniuk. Elektronikus ajánlattétel esetén, ahol a Kbt. tárgyalási 
jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek 

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

2020.03.26IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás.

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

§ (1)-(2), és a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról 
gondoskodik, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak. Az ellenérték 
általános forgalmi adó tartalmát Megrendelő fizeti meg, a kifizetés az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik (
fordított ÁFA fizetés). Késedelmi kamat: a Ptk. 155.§ szerint. A szerződés finanszírozása EU által biztosított támogatásból 50,000000%-
os támogatással utófinanszírozással és hazai költségvetési támogatásból történik. Tartalékkeret: 10 % Az ajánlattétel, a szerződéskötés
, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 
folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők 
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha
az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot részenként az EKR által biztosított 
űrlapok kivételével olvasható és nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx 
formátumban is be kell nyújtani. Kérjük, hogy ajánlatukat a költségvetéssel együtt lehetőség szerint 1 db tömörített (*.zip) 
fájlban szíveskedjenek feltölteni az EKR-be! 2. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe 
vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem 
követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így 
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. § (1)-(8) bekezdésében foglalt előírások nem alkalmazandók. 3. Ajánlattevőnek az 
ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (nemleges nyilatkozat is benyújtandó). 4. Az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében ajánlatkérő nem korlátozza az újabb 
hiánypótlás elrendelését. 5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ 
(2) bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat az árra vonatkozó (1.) értékelési részszempont esetében a 
fordított arányosítás módszere szerint bírálja el. A 2., 4., 5., 6., 7. és 11. minőségi értékelési részszempontok tekintetében az 
egyenes arányosítás, a 3., 8., 9. és 10. minőségi értékelési részszempontok tekintetében a fordított arányosítás módszere szerint 
bírálja el ajánlatkérő. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. 6. A közbeszerzési eljárás és
az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv 
használatát. 7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő. 8. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
legalább 50.000.000,- Ft összlimitű és legalább 30.000.000,- Ft káreseményenkénti mértékű, minimálisan a műszaki 
átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő 
időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását 
kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenségi okot. 10. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 6. napon (2020. március 9.), 10:00 órai
kezdettel, a teljesítés helyén (Szennyvíztisztító telep, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.) nem konzultációs jellegű helyszíni 
bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetők fel. 11. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszám: 00383). 12. A Kbt. 115. § (1) alkalmazásának alapja: Kbt. 21. § (4) 
bekezdés: „[…] E törvényt a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti ajánlatkérő a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljától eltérő célból 
lefolytatott beszerzése során e törvény általános szabályai szerint jár el.” Kbt. 22. § (5) bekezdés b) pont: „Ha a közszolgáltató 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

megküldeni. Amennyiben ajánlattevő a tárgyaláson nem vesz részt, lemond arról a jogáról, hogy a szerződéstervezethez, illetőleg a 
műszaki tartalomhoz módosító javaslatokat tegyen. Az első tárgyalás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. (Vezérigazgatói tárgyaló). IV
.2.2) pont: Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2020/03/26 (csütörtök), 10:00 órai kezdettel.

2020.03.18 10:00

HU

60

2020.03.18 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

ajánlatkérő által kötött szerződés az ajánlatkérő valamely e törvény szerinti közszolgáltató tevékenységének folytatása és egyben
azon kívüli tevékenységének folytatása céljából is szükséges, az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy […] egy szerződést köt, amely 
esetben a szerződés elsődleges célját jelentő tevékenységre irányadó szabályokat kell a szerződés megkötésére alkalmazni.” Kbt.
22. § (6) bekezdés a) pont: „Ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem állapítható meg, hogy a közbeszerzés elsődlegesen
mely tevékenység ellátásához szükséges a közbeszerzési eljárás e törvény szerinti általános eljárási szabályait (Második vagy 
Harmadik Rész) kell alkalmazni, ha a közbeszerzési szerződés valamely része a Második vagy Harmadik Rész hatálya alá tartozik
, más része esetében pedig a 21. § (4) bekezdés szerinti külön jogszabály lenne alkalmazandó;” A 307/2015. (X. 27.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdése: „E rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerződés 
megkötésére – ide értve a Kbt. 21. § (2) bekezdését is – a Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül 
sor, és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 114–117. §-ában foglalt eltérő szabályok 
is alkalmazandók.” 13. További részletes információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.




