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Magyarország-Kecskemét: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
2022/S 002-002095

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10734702203
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kriston Ádám műszaki igazgató
E-mail: Kriston.Adam@bacsviz.hu 
Telefon:  +36 76511503
Fax:  +36 76511503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bacsviz.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15724540203
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu 
Telefon:  +36 76513513
Fax:  +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kecskemet.hu/

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Lajos polgármester
E-mail: balloszog-hivatal@balloszog.hu 
Telefon:  +36 76573032
Fax:  +36 76573032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.balloszog.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001595992021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001595992021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: víz- és csatornaszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Kecskemét és Ballószög víziközmű hálózat fejl
Hivatkozási szám: EKR001595992021

II.1.2) Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Kecskemét Megyei Jogú Város és Ballószög Község víziközmű-
hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztése” című KEHOP-2.1.11 projekt megvalósításához kapcsolódóan 
tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC „Sárga” könyv alapján

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
Kecskemét megyei jogú város és Ballószög község közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A kivitelezés főbb indikatív mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése is szükséges:
A szerződés tárgya technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a „Kecskemét Megyei 
Jogú Város és Ballószög Község víziközmű-hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján. Főbb műszaki tartalom:
//Mértékegység//Megépíteni tervezett mennyiség / kapacitás
DN 400 GÖV ivóvízvezeték építés//m //4751
DN 300 KPE ivóvízvezeték építés//m//97
DN 160 KPE ivóvízvezeték építés//m//2125
DN 110 KPE ivóvízvezeték építés//m//447
Napelempark telepítés (szigetüzemű)//kWp//50
Ivóvízszivattyú telepítés//Q max (l / sec)//166,66
Ivóvízszivattyú telepítés (2db)//Q max (l / sec)//97,2
A munkát folyamatos üzem mellett kell elvégezni.
Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel:
- a vízjogi létesítési tervek felülvizsgálata, engedélyek megszerzése / érvényben tartása;
- kiviteli tervek elkészítése.
Kivitelezési feladatok:
- 1. Szakasz: Kecskemét, Mártírok útja-Szent István körút vízvezeték fejlesztése,
- 2. Szakasz: Kecskemét, Ipoly utca vízvezeték fejlesztése,
- 3. Szakasz: Kecskemét, Betonkeverő utca vízvezeték fejlesztése,
- 4. Szakasz: Ballószög, Bem u. - Rákóczi u. vízvezeték fejlesztése,
- 5. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energia felhasználás 
csökkentés, nyomásfokozó szivattyú cserék,
- 6. Szakasz: Kecskemét I. sz. vízműtelep, az arzén mentesítés hatékonyságának növelése a lakosság jobb 
ivóvízellátása céljából,
- 7. Szakasz: A fejlesztéssel érintett terület távjeladós-mérősítése és hálózati hatékonyság On-line monitoring 
rendszerének kiépítése,
Próbaüzem lefolytatása (amennyiben a megépített létesítmények engedélykötelesek):
A vízjogi létesítési engedély(ek)ben foglaltak szerint. A próbaüzem időtartama a teljesítés időtartamába 
beleszámít.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek 
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa 
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és 
egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívják a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatják AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Részletesen: KD.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: 2.1 A felhívás III/1.3. M.2.1 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási építmények fejlesztési munkák 
területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A felhívás III/1.3. M.2.2 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási építmények tervezési munkák 
területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A felhívás III/1.3. M.2.3 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli villamossági fejlesztési munkák területen szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hó, legkedvezőtlenebb 0 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-2.1.11 2. Célterület

II.2.14) További információk
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és 
jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem 
biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 14 hónap, de 
legkésőbb 2023.10.30.
AK helyszíni bejárást biztosít az AT-k részére a következő időpontban és találkozási helyszínen:
Találkozási pont: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. székhelye, 6000 Kecskemét, Izsáki Út 13. 
(kapcsolattartó Kriston Ádám)
Helyszíni bejárás időpontja: a felhívás megjelenését követő 5. munkanapon 10:00 óra.
A helyszíni bejárásról AK előzetes tájékoztatót, meghívót nem küld, a részvétel lehetőségének elmulasztása 
AT felelőssége. Az eljárás iránt érdeklődésüket jelző GSZ-k a kiegészítő tájékoztatást igénylő kérdéseiket a 
Kbt. 56. § (1) pontjában foglaltaknak megfelelően írásban tehetik fel az eljárás során. A helyszíni bejárásról 
jegyzőkönyv készül, melyet AK a bejárás napjától számított 5 napon belül az EKR-ben elektronikusan 
hozzáférhetővé tesz az eljárás iránt érdeklődő GSZ-k számára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. 
§ (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő 
szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be
A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k 
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti 
ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. 
Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum 
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes 
igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-
t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot 
kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). 
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről 
szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével 
szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk 
köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési 
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari 
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés 
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés 
követelményét.
A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények 
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított 
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő 
benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy 
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége 
esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint 
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes 
országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági 
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők 
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem 
szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal nem rendelkeznek.
Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is 
irányadó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. Ajánlatkérők a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására elfogadják az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására 
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági 
követelményeknek:
P.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja 
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és/vagy kivitelezési és tervezési 
munkái) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal 
lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő ’víziközmű’ alatt a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. pontjában szereplő fogalmat érti. Ez alapján a 
víziközmű olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó 
ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő 
eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a 
szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap 
kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében ha az ajánlattevő az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérők által előírt teljes időszakra 
vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének 
megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági 
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szereplők vonatkozásában az ajánlatkérők nem határoznak meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól 
eltérő árbevételi követelményt.
Ajánlatkérők felhívják a figyelmet a Kr. 1. § (7) és 19. § (3) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. 
§ (7)-(8), (11) bekezdés, 67. § (3) bekezdés, 69. § (11), (11a) bekezdés, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 
utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és/
vagy kivitelezési és tervezési munkái) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 800 000 000,- HUF-ot.
A P.1 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (a P.1 pontban foglalt 
követelmény tekintetében a 3 vizsgált év árbevételi követelménye adódik össze).

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a 
Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek 
előzetes igazolására elfogadják az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész 
alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i 
szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát a felhívás feladásától visszafelé 
számított nyolc év (96 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével és csatolja azoknak 
a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. A 
szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági 
követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
-a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év /hónap/naptól - év/hónap/napig), (feltüntetve, hogy sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárult)
- a teljesítés helye,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem). 
Ajánlatkérők felhívják a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ha 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M.1. pontban 
foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérők által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadják az ajánlatkérők az M.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérők lehetővé teszik a több szerződésből történő teljesítést.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja részenként alkalmasságát azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, 
képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Ha az M.2. pontban előírtak tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor 
rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása 
nem szükséges. Meg kell azonban adni az önéletrajzban a nyilvántartási számot, az első nyilvántartásba vétel 
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dátumát, a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása, 
érvényessége ellenőrizhető. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ha az M.2. pontban előírtak tekintetében megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal az ajánlattételkor még nem 
rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt képzettség az iskolai oklevél egyszerű 
másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának 
benyújtásával igazolandó. Az önéletrajz a szakmai tapasztalatokat év/hónap bontásban kell tartalmazza. 
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban 
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság 
érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. 
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások 
tekintetében Ajánlatkérők felhívják a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében 
foglaltakra.
A Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően, kérjük, hogy az M.2. szakember vonatkozásában már az 
ajánlatban nyújtsák be a szakember által aláírt önéletrajzot, tekintettel arra, hogy értékelési részszempontként is 
megjelölésre került.
Azon szakember tekintetében, akik szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, az önéletrajzban a nyilvántartási 
számot és a jogosultság megszerzésének évét is szükséges megadni.
Az M.1)-M.2) alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívják a 
figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 
hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett, 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 1 szerződés keretében teljesített olyan referenciamunkát, 
amely tartalmazott legalább 500 fm legalább DN300-as gömbgrafitos öntöttvas (GÖV) ivóvízhálózati 
rekonstrukciót és/vagy építést.
A referencia szempontjából a „D” és „DN” ,,NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.
Az ajánlatkérők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján 
kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat 
veszik figyelembe. Ajánlatkérők a teljesítés igazolásaként elfogadják annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérők 
kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. 
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§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát 
fogadnak el.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik:
M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal 
egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal 
egyenértékű) kategóriájú települési víziközmű tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI (vagy azzal 
egyenértékű) kategóriájú települési víziközmű tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
Ajánlatkérők az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogadnak. Ajánlattevőnek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba 
vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő 
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben 
ajánlatkérők - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kötik meg a 
szerződést.
Mivel a teljesítésbe bevonni kívánt M.2. szakember(ek) szakmai tapasztalata értékelési szempont, 
ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania szerződés teljesítésében résztvevő szakember nyilatkozatát 
a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajzát: végzettségére és /vagy képzettségére, szakmai tapasztalatára (munkahely(ek)re vonatkozó 
adatokkal, év/hónap (tól-ig) bontásban - olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az 
előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése, a 
végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentum (oklevél/diploma) egyszerű másolatát (kamarai 
nyilvántartásban szereplés esetén: az önéletrajzban a nyilvántartási számot, az első nyilvántartásba vétel 
dátumát, a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat - adott esetben); a szakember saját 
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek szerinti 
gyakorlati idők csak egyszer számítanak.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Késedelmi kötbér: 1%-a/nap a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 20 
%.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződésszegéssel érintett tételek nettó ellenértékének 15 %-a
Meghiúsulási kötbér: 25%. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
Szakmai ajánlati kötbér: amennyiben a teljesítés során nyertes AT által a 2. értékelési szempontra bemutatott 
szakember nem lát el műszaki vezetői feladatot, a nettó szerződéses ár 10 %-a.
A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben szereplő nettó Egyösszegű Ajánlati Ár.
Kellékszavatosság: a Ptk. és a hatályban lévő releváns jogszabályok szerint. Jótállás: ajánlatkérők a Ptk. 6:171. 
§ alapján minimum 36 hónap jótállás írnak elő.
Előleg-visszafizetési biztosíték: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdésnek megfelelően.
Teljesítési biztosíték: 5 %
Jótállási biztosíték: 2%
Finanszírozás: saját költségvetési forrásból és a KEHOP-2.1.11 számú projekt 2. Célterületből, szállítói 
finanszírozással. Támogatás intenzitás: 70 %. Számlázás lehetősége: a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Fizetés: teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (5) 
bekezdése szerint átutalással, forintban (HUF), a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Irányadó: 
Kbt. 27/A. §.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. §-ában foglaltak szerint.
Az ÁFA a 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően fizetendő.
Előleg: a szerződés elszámolható nettó összege 30%-ának megfelelő összeg. Az előleg a rész-számlákban 
illetve a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155.§ szerint. Behajtási költségátalány: 40 eurónak megfelelő forintösszeg. 
Pénznem: HUF.
Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/02/2022
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/02/2022
Helyi idő: 12:00
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Hely:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint kerül sor.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
(EKR) folytatják le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. AK 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 az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható és nem szerkeszthető *.pdf 
formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is be kell nyújtani.
2. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékelik [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. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a dokumentáció 
tartalmazza.
3. AT csatolja az ajánlat részeként azon szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát az értékelés alá eső 
megajánlásra vonatkozóan, akinek tapasztalatát az értékelés körében kívánja szerepeltetni. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell: A szakmai tapasztalat megszerzésének ideje (év, hónaptól - év, hónapig); a szakmai 
tapasztalat ismertetése (az előírtaknak mindenben megfelelő,); a szakmai tapasztalat megszerzése során 
ellátott tevékenység. A megajánlott szakember nevét a benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell! Amennyiben 
a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, úgy az nem hiánypótolható hibának minősül és az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
4. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, AK a közbeszerzési eljárásban nem teszik 
lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
5. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
6. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül legalább 100 000 000 
HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a kivitelezés időtartamára kiterjedő 
építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását 
kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre.
Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül legalább 15 000 000 HUF/
év és legalább 3 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig 
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kiterjedő a közbeszerzés tárgya szerinti tervezői biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a 
vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre.
7. AK alkalmazzák a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. AK alkalmazzák a Kbt. 81. § (4) és (5)-ben foglaltakat.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kuti Gábor (lajstromszám: 
OO800).
10. További részletes információk a dokumentációban, szerződéstervezetekben.
11. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés.
12. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára 
megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről AKket haladéktalanul értesíti.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodást, amely kijelöli azon ATt, aki a Közös ATket az eljárás során képviseli, a nevükben 
hatályos jognyilatkozatot tehet; rögzítve, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az 
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk 
képviseletében eljárhat.
14. Az ajánlatban csatolni kell gazdasági társasági formában működő AT részéről azon cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, 
aki az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja, vagy aláírásukra meghatalmazást ad.
15. ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (nemleges nyilatkozat is 
benyújtandó).
16. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében AK nem korlátozzák az újabb hiánypótlás elrendelését.
17. AK tartalékkeretet nem biztosítanak, pótmunka elszámolására a szerződés keretében nincs lehetőség. 
A pótmunka elszámolására csak olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. 
előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 
AK felhívják a figyelmet, hogy az 5. Kötet indikatív terveket és műszaki tartalmat, a 4. Kötet indikatív tételeket 
és mennyiségeket tartalmaz. A megvalósítás során az ezektől való eltérés előfordulhat. Az ebből eredő eltérés 
többlet költség érvényesítésére és határidő módosításra jogalapot nem biztosít a nyertes ajánlattevő részére.
18. Ajánlati biztosíték 1 000 000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 12076903-00165296-00800005 sz. fizetési számlájára történő 
befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: 
készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, 
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biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje a 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírják és kiemelten 
is felhívják a figyelmet az alábbiakra:
Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a 
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell 
érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben 
bocsátja AT rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
19. A Kbt. 29. § (1) bek. alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. más AK nevében folytatja le a 
közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. A jelen eljárás ajánlatkérői az 
AFI.1. pontjában megjelölt szervezetek.
20.A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati 
kötöttséget értenek.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
21. AK felhívják a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt 
vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújtanak/nyújtottak be, 
ezért a támogatásra/hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az 
igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő 
elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés 
el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 
képtelenné válásuk okaként hivatkozhatnak. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. 
§ (1) bek. alapján felhívják az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatják, 
ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi 
fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, 
vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül 
elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK 
a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba 
lépésének felfüggesztő feltételeként is kikötik. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon 
belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
22. Kiegészítés a felhívás IV.2.5) pontjához: A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség 
időtartamát az AK az ajánlati felhívásban nem határozhatják meg hatvan napnál hosszabb időtartamban, 
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azonban a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az AK felkérhetik az ATket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot.
23. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők 
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
24. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti 
környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó 
a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb 
bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi 
tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb 
bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt 
tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
25. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazzák.
26. Kieg.táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt nem tart. Helyszíni bejárás a II.2.14 pont alapján.
27. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott 
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb 
előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
28. AK-k a részaj tétel lehetőségét a közb tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálták, és akként 
határoztak, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez 
kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, 
jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és 
a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közb egy részére történő ajánlattételt. 
Részl. KD.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2021
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