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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76513538Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76511503Fax: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

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Kecskemét és Ballószög víziközmű hálózat fejlKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001595992021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 10734702203

Izsáki Út 13.

Kecskemét HU331 6000

Kriston Ádám műszaki 
igazgató

Kriston.Adam@bacsviz.hu +36 76511503

https://www.bacsviz.hu/

Igen

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 15724540203

Kossuth Tér 1.

Kecskemét HU331 6000

Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester

kecskemet@kecskemet.hu +36 76513513

https://kecskemet.hu/

Nem
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II.szakasz: Tárgy

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. 
 
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 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kecskemét és Ballószög víziközmű hálózat fejl

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

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

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76573032Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata 15724557203

Rákóczi Út 15 24

Ballószög HU331 6035

Somogyi Lajos polgármester

balloszog-hivatal@balloszog.hu +36 76573032

https://www.balloszog.hu/

Nem

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

23734094241

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Budapest HU110 1022

Kuti Gábor

kuti.gabor@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

26615/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 002-002095A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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. 

Második Rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés az 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú 
melléklet A) 1) aa) pontja szerinti „fordított arányosítás” módszerének alkalmazásával történik. 
 
A 2. értékelési szempont egyes alszempontjai vonatkozásában az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú 
melléklet A) 1) pont ab) pontja szerinti „egyenes arányosítás” módszerének alkalmazásával történik. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
- a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, így ajánlata érvényes.  
- a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő az alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére 
alkalmas, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.  
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 
1 722 731 034 
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, 0-36 hó): 
36 
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, 0-36 hó): 36 
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, 0-36 hó): 37 

28733232403Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 
Tiszakécske, Béke Utca 150.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10642166203"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6320 
Solt, Kecskeméti Út 34

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

POLÁR-STUDIÓ 2. Kft., 10521483-2-03, III.1.3) M.2.3)

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
- a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, így ajánlata érvényes.  
- a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő az alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére 
alkalmas, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.  
- a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata tartalmazza az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot.  Az eljárás feltételes, ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés 
módosítására irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/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 
ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. 
 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 
1 722 731 034

28733232403Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, 
Béke Utca 150.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

A VI.1.10) pontban foglaltak alapján.

POLÁR-STUDIÓ 2. Kft., 10521483-2-03
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Az V.2.9) pont folytatása: 
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: 
Kiviteli terv készítése (tervezés, engedélyezés, dokumentációk készítése, tervezői művezetés és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) – 
egyes részfeladatai 
1.-4. Víziközmű-hálózatának hatékonyságnövelő fejlesztési munkák, Vízvezeték fejlesztés, vízvezeték építési-kiváltási munkák - egyes 
részfeladatai: 
Tervezés, dokumentációk készítése, geodézia, szakfelügyeletek, bontási munkák, irtás, föld- és sziklamunka, dúcolás, víztelenítés, 
helyszíni beton és vasbeton munkák, közmű csővezetékek és szerelvények, épületgépészeti szerelvények és berendezések, építések-
szerelések-telepítések – egyes részfeladatai 
Mérések, próbák, fertőtlenítés, mintavételek, forgalomtechnika, ideiglenes vízellátás és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák – egyes 
részfeladatai 
Előkészítő munkák (általános tervezési-előkészítési munkák, helyszínibejárás, terület- és felvonulás- előkészítés, területrendezés, 
mérések, vizsgálatok, geodézia, közmű hálózati bekötések, ideiglenes üzem, próbaüzem, szakvélemények, talajmechanika, tervezői 
művezetés és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) – egyes részfeladatai 
Út bontási-építési-helyreállítási munkák, Útburkolat alap és makadámburkolat, kőburkolat, Bitumenes alap és makadámburkolat, 

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2022. 03. 02. napján hiányok pótlására hívta fel az ajánlattevőt 2022. 03. 07. napján 12:00 órai határidővel. 
Ajánlattevő a hiánypótlást 2022. 03. 07. napján 12:13 órakor, vagyis a határidő leteltét követően nyújtotta be. A Kbt. 71. § (10) 
bekezdése alapján, ha a hiánypótlást nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Tekintettel arra, hogy a "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a hiánypótlást nem az előírt 
határidőben teljesítette, ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt vette figyelembe az elbírálás során, és az alábbi 
megállapításokat teszi. 
 
1. A dokumentáció I.16. 8. pontja alapján ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az 
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
Az ajánlatban található adatok alapján a Mecsek Energetika Kft. alvállalkozóként fog részt venni a teljesítés során, többek 
között az MV-VI felelős műszaki vezetői feladatokat biztosítja. 
 
Az ajánlattevő az EKR rendszerben csatolta a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, a felelős 
műszaki vezetői feladatok azonban sem a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja, sem a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 
nem került megjelölésre. 
 
Az ajánlat a fentiek miatt nem felel meg a dokumentáció előírásainak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
2. A dokumentáció I.12. pontja alapján ajánlattevőnek az M.2.1-M.2.3. szakemberek vonatkozásában nyilatkozatot kellett 
benyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja 
tekintetében (elektronikus űrlap formájában). 
 
Az ajánlattevő az EKR rendszerben csatolta a nyilatkozatát az M.2.1-M.2.3. szakemberek vonatkozásában, abban azonban T. 
Géza szakember esetében MV-TEL (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezető követelmény került 
megjelölésre. 
 
T. Géza szakember a felhívás III.1.3 Műszaki szakmai alkalmasság M.2.2. pontjának megfelelően VZ-TEL (vagy azzal 
egyenértékű) kategóriájú települési víziközmű tervezési jogosultsággal rendelkezik. 
 
Az ajánlat a fentiek miatt nem felel meg a dokumentáció előírásainak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
3. A dokumentáció I.12. pontja alapján ajánlattevőnek be kellett nyújtani az ajánlati nyilatkozat függelékét a FIDIC sárga könyv 
szerinti szerződéses megállapodáshoz (1.sz. Iratminta). 
 
Az ajánlatban benyújtott ajánlati nyilatkozat függeléke nem tartalmazza a vállalkozó megnevezését és címét. 
 
Az ajánlat a fentiek miatt nem felel meg a dokumentáció előírásainak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
4. A dokumentáció I.12. pontja alapján az ajánlattevőnek és az alvállalkozó szervezetnek be kellett nyújtani a nyilatkozatát az 
értékelési részszempont tekintetében bemutatásra kerülő szakemberekről (2. számú melléklet). 
 
Az ajánlat az alvállalkozó szervezetek tekintetében nem tartalmazza a nyilatkozatot az értékelési részszempont tekintetében 
bemutatásra kerülő szakemberekről (2. számú melléklet). 
 
Az ajánlat a fentiek miatt nem felel meg a dokumentáció előírásainak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Folytatás a V.2.13) pontban.

Érvénytelenség indoka:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.04Lejárata:2022.06.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Betonpálya burkolat készítése és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) – egyes részfeladatai 
5. Vízműtelep energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energiafelhasználás csökkentési munkák egyes részfeladatai: 
Energetikai fejlesztés, nyomásfokozó szivattyú cserék, bontások, villanyszerelés, gépészet és vízvezeték építés, tervezés, befejező 
munkák, villamos hálózat energetikai fejlesztés, megújuló energiahasznosító berendezések tervezése-telepítésevillamos hálózatra 
kapcsolása, szerelési munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák – egyes részfeladatai 
6. Arzén mentesítés hatékonyságának növeléséhez szükséges munkák (villanyszerelés, technológia átalakítás, tervezés-
beépítésbeüzemelés, befejező munkák, folyamat irányító rendszerbe illesztés és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) – egyes 
részfeladatai 
7. Távjeladós mérősítés és monitoring rendszer kiépítése, hálózati hidraulikai modell készítés, nyomásmenedzsment kiépítése, 
hálózati hatékonyság javítási munkái (tervezés, távjeladós vízmérők beépítése, on-line monitoring rendszer, nyomásszabályozási 
pontok kiépítése, on-line hálózathidraulikai modell kialakítása, irányítástechnika és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák) – egyes 
részfeladatai 
Továbbá az alábbi munkák egyes részfeladatai: 
Szakfelügyeletek, régészet, lőszermentesítés 
Irtás, föld- és sziklamunkák, szállítás-fuvarozás - egyes részfeladatai 
Területelőkészítő munkák, állapotfelmérések, geodézia - egyes részfeladatai 
Szükség esetén bontási, helyreállítási, közműkiváltási, csatlakozási-rákötési, forgalomtechnikai munkák és egyéb, kiegészítő, 
járulékos munkák - egyes részfeladatai 
Akna-műtárgy, zsaluzási, állványozási, víztelenítési, dúcolási, betonozási, lakatos munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák - 
egyes részfeladatai 
Közműépítési, szerelési munkák, Elektromos, irányítástechnikai munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák 
Előkészítő, fel/levonulási munkák, irodák biztosítása, energiaellátás, ideiglenes melléklétesítmények, EU arculat-, 
depóniahelykialakítási munkák, szállítási-felvonulási útvonalak és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák - egyes részfeladatai 
Minőségbiztosítás-, minőségellenőrzés-, mérések, vizsgálatok, próbák, laborvizsgálatok, hálózatmosatás, fertőtlenítés, mérési 
jegyzőkönyvek, dokumentációk, munka-, egészség- és tűzvédelmi munkák és egyéb, kiegészítő, járulékos munkák – egyes részfeladatai 
Őrzés, vagyonvédelem, biztosítások, garanciák - egyes részfeladatai 
Befejező, rekultivációs munkák - egyes részfeladatai 
Kiegészítő, egyéb, járulékos munkák - egyes részfeladatai 
Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelési munkáinak - egyes részfeladatai 
Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti MV-VI jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, felelős 
műszaki vezetői tevékenységek ellátása. 
 
A V.2.12) pont folytatása: 
Az érvénytelenség indoka : 
5. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján továbbá az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) bekezdése is irányadó. 
 
A Mecsek Energetika Kft. tekintetében csatolt előszerződés nem tartalmazza annak második oldalát, ami alapján a Kbt. 65.§ (7),(9), 
(11), (12) bekezdésének való megfelelősége egyértelműen megállapítható. 
 
Az ajánlat a fentiek miatt nem felel meg a jogszabály előírásainak, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

2022.06.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az eljárás feltételes, ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt 
vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést nyújt/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 ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. 
 
Ajánlatkérő a 2022. 03. 08. napján kelt döntésével a "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 
 
A felhívás VI.3) 8. pontja alapján az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza, vagyis az ajánlatok bírálatát – az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végezte el. Az alábbi 
ajánlattevő ajánlata nem került elbírálásra az eljárás során:  
- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.06.24
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