


Ajánlattételi felhívás 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) 

bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli és 

az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével induló Kbt. Harmadik rész szerinti, 

nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság Nemzeti azonosítószám:
2 

AK08474 

Postai cím: Márvány utca 1/d. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 

1012 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő Telefon: +36 12254402 

E-mail: varga.eniko@ovf.hu Fax: +36 12120773 

Internetcím(ek) 

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

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

nélkül. 

(adja meg 

ajánlatkérő nevét) 

feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét 

és azonosítószámát) 

 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhetők a következő címen: (URL) 

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek 

következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 



X másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: Matrix Audit Kft. Nemzeti azonosítószám: 
2
 

Postai cím: Poroszlay út 27. 

Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka Telefon: +36 52502554 

E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu Fax: +36 52502557 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

 a fent említett címre 

X a következő címre: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: Matrix Audit Kft. Nemzeti azonosítószám: 
2
 

Postai cím: Poroszlay út 27. 

Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4032 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka Telefon: +36 52502554 

E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu Fax: +36 52502557 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL) 
 

általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

X Központi szintű 

 Regionális/helyi szintű 

 

 

-(3) 

bekezdés] 

 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

Honvédelem 

 

 

 

 



 

 

 

 

X Egyéb tevékenység: vízügy 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása 

 

 

kitermelése 

 

 

szolgáltatások 

-, trolibusz- és 

autóbusz-szolgáltatások 

 

 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Megbízási szerződés a „Körösladányi duzzasztó 

rekonstrukciója” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú 

projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására 

Hivatkozási szám: 
2
 

II.1.2) Fő CPV-kód:  
                71631000-0  Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

              71318000-0 

              71310000-4  

Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások 

Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 
 

II.1.3) A szerződés típusa X Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Megbízási szerződés a „Körösladányi duzzasztó 

rekonstrukciója” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

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

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

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

 

Ajánlatok benyújthatók 
12 

egy részre 

részek maximális száma: [ ] 



kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  

X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a 

megvalósítandó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, továbbá a 

mérnöki és műszaki ellenőri feladatok részekre bontva, adott esetben több mérnökkel, műszaki 

ellenőrrel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója 

veszne el. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 Megbízási szerződés a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” 

tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó FIDIC 

mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

Rész száma: 
2 
 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1 

71631000-0  Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
 

 Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

71318000-0 

71310000-4  

Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások 

Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 
 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU332 A teljesítés helye: Magyarország, Körösladány 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása) 

Nyertes Ajánlattevő feladata a megvalósításához szükséges építési szerződés(ek) felügyeletére terjed 

ki az alábbi részletezésben leírtak szerint. A beruházás a FIDIC Sárga Könyv szerint valósul meg. 

Nyertes Ajánlattevő tevékenységét köteles oly módon végezni, hogy az a jelen dokumentumban 

foglaltakon túl mindenben megfeleljen, a Szerződésben, az engedélyekben, a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendeletben, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. 

 

A Műszaki ellenőri feladatok (teljesség igénye nélkül): 

 

- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára 

előírt tevékenység elvégzése, 

- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti 

gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez 

szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; 

- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges 

intézkedések megtétele, a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás 

megfelelőségét ellenőrzi; 



- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési 

feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak 

szerint végzi(k), 

- A Kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása, 

- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, 

valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres (az adott 

helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, 

de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs 

megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell 

készíteni és azt a Megbízó, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni,  

- Az igazolt teljesítmények és az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi teljesítések naprakész 

nyilvántartása, 

- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén a Megrendelő kérésére külön 

előrehaladási jelentések készítése, 

- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet 

biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint 

közreműködés a lebonyolításban érintettekkel, 

- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes 

hatóságokkal, a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések 

kidolgozásában és végrehajtásában illetve végrehajtatásában, 

- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellék köztelezettségeként 

megjelölt biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos 

ellenőrzése, 

- Nyertes Ajánlatevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök 

képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést 

megteszi; 

- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a 

megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a 

Ajánlatkérő részére, 

- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 

elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása. 

- A sikeres műszaki átadás-átvételt-t követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak 

teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban, 

- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások 

megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, 

szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában. 

 

FIDIC Mérnöki feladatok (teljesség igénye nélkül): 

 

- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolításában.  

- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló 

közbeszerzési eljárások előkészítésében, műszaki dokumentumainak előállításában, és az 

eljárás lebonyolításában, 

- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes 



felügyelete, 

- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban 

történő figyelemmel kísérése, 

- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) 

engedélyben foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések 

megtörténtének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési 

tervek jóváhagyása. 

- Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az 

engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, tervbírálatok 

megszervezése, dokumentálása, és az engedélyezési tervek jóváhagyása, 

- A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület 

átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való 

megküldése, 

- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési 

feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak 

szerint végzi(k), 

- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése, 

- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 

követelések véleményezése, 

- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 

követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése, 

- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és 

véleményezése, 

- Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések 

elkészítésében, 

- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése, 

- a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, igazolások és egyéb 

dokumentumok elkészítése és kiadása, 

- Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, 

közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató 

tevékenységben, rendezvényeken. 

- Jogviták és számlaviták esetében, a Megbízó részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és 

támogatása az eljárás során, 

- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 

ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában.  

- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-

átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban), 

- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki 

átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban), 

- Nyertes Ajánlattevő feladatainak ellátása során, szükség esetén együttműködni köteles a 

területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil 

szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel 

és személyekkel. 

- A FIDIC 4.7 (Kitűzés) alcikkellyel kapcsolatban a Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a 

kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése. 



 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Megbízott) részletes feladatait a közbeszerzési dokumentum 

részeként kiadott Feladat leírás tartalmazza. 

 

A kivitelezés főbb tervezett mennyiségei: 

- a műtárgy szerkezeti hibáinak javítása, felületvédelme       

- a fő és ideiglenes elzáró szerkezetek sérült elemeinek javítása, korrózióvédelme 

- a táblamozgató berendezések korszerűsítése, korrózióvédelme  

- az elavult vezérlő berendezések helyett automatizált, távjelzett, távirányítható rendszer kiépítése 

- a támfalak stabilizálása, felületvédelme, burkolatok sérüléseinek javítása, anyagpótlása  

- a duzzasztómű üzemi hídjának teherbírási ellenőrzése alapján történő átépítése  

- az utak hibáinak javítása, süllyedések helyreállítása 

- a duzzasztómű elektromos hálózatának és egyes elemeinek szükség szerinti korszerűsítése 

- a duzzasztómű közműhálózatának és egyes elemeinek szükség szerinti korszerűsítése  

- a duzzasztómű és üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó létesítményeinek vagyonvédelmi 

rendszerének korszerűsítése, kiépítése  

- a duzzasztómű és üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó létesítményeinek informatikai, 

hírközlési rendszerének a duzzasztó új üzemelési rendszerének feltételei alapján történő kiépítése 

- a duzzasztómű üzemeltetését biztosító vízrajzi létesítmények korszerűsítése, távjelzős vízállás és 

vízhozammérés kiépítése 

- a duzzasztómű üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó létesítmények szerkezeti felújítása, 

épületgépészeti korszerűsítése, villamos berendezéseinek felújítása  

- a duzzasztómű fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges eszközök tárolását biztosító építmény 

kialakítása a kezelő telepen  

- a duzzasztómű üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó létesítmények fenntartásához és 

üzemeltetéséhez szükséges eszközök, gépek, felszerelési tárgyak beszerzése.  

 

A kivitelezés tervezett időtartama 36 hónap.  

A kivitelezés becsült értéke: nettó 946.689.764.- HUF 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 
1 2 20 

 

2. A teljesítésében részt vevő, az alkalmassági 

követelmények körében bemutatott 

szakemberen túli személyi állomány szakmai 

gyakorlata 

50 

  
A teljesítésébe bevonni kívánt - az alkalmassági 

követelmények körében bemutatott szakemberen 

túl - 1 fő szakember, FIDIC rendszerű beruházás  

 



FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok 

ellátását is magában foglaló szerződésben FIDIC 

mérnökként szerzett szakmai tapasztalata az elmúlt 

10 évben (db szerződés). 

(min. 0 db szerződés, max. 5 db szerződés 

mutatható be) 

 

– Megnevezés: / Súlyszám: 
1 20

 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 
21 

 1. részszempont: 

 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 50  

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

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

Időtartam hónapban: 60 vagy napban:  

vagy Kezdés: …………. / Befejezés: ………. 

X nem. A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

X  igen nem 



Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 

II.2.13) További információ:  

A ”Körösladány Konzorcium”-ot az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető és a 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint Konzorciumi Tag hozta létre a „Körösladányi duzzasztó 

rekonstrukciója” című projekt megvalósítására. A Konzorciumi együttműködési megállapodás alapján 

a Konzorciumot Ajánlatkérőként az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseli jelen beszerzési eljárás 

során. 

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

III.1) Részvételi feltételek 

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

A kizáró okok felsorolása: 

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem 

vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 

bekezdésében, g)-k), m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon 

letelepedett ajánlattevő esetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. 

§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) pontjaiban 

foglalt kizáró okok hiányáról. 

 

Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - 

korábbi közbeszerzési eljárásában 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. 

Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. 

 

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az 

ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem 

zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) 

bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése 

szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását 

megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen 

igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra 

vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. 

 



A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13.§ apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 

esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban 

változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek. 

 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának 

napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 

egyszerű másolatban is benyújthatók.  

 

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

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a mérnöki 

szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 

szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott mérnöki 

munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés 

megkötésének időpontjában szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes 

országos szakmai kamara névjegyzékében. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján az ajánlatba csatolandó a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai 

kamara névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető 

szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum. A nem 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében az ajánlatba csatolandó a letelepedés 

szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés 

szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló 

dokumentum. 

Amennyiben a nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) 

bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban a kamarai nyilvántartási számát kell 

ajánlattevőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.  

Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 

ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által 

kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó 

egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 

letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot 

igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű 

nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.   

Az SZ.1. pontban előírt alkalmassági követelmény kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, így elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65.§ (6) bekezdése). 

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) 

vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan 



szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. 

§ (9) bekezdésében foglaltakra. 

Továbbá ajánlatkérő az előírt SZ.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a 

figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő 

csatolja a cégkivonatában szereplő valamennyi  

számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó, az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított kettő évre 

vonatkozó nyilatkozatát (attól függően, hogy 

az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak), legalább az 

alábbi tartalommal:- pénzforgalmi 

számlaszám(ok) megjelölése; - pénzforgalmi 

számláján/számláin az eljárást megindító 

felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-

e 30 napot meghaladó sorban állás. 

 

A P1. pont szerinti alkalmassági 

követelménynek elegendő, ha a közös 

ajánlattevők egyike megfelel. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 

foglaltak szerint bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az 

ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt, melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik.  

Amennyiben Ajánlattevő a P.1. pontban előírt 

alkalmassági követelménynek más szervezet 

kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a 

Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek 

adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely 

pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely 

(cégkivonatban szereplő) pénzforgalmi számláján 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 

24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás 

volt. 

Ajánlatkérő a „sorban állás” fordulat alatt a 

pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. 

évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 

meghatározott fogalmat érti. 

 

 

 

  



az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő 

az alkalmassági követelmény vonatkozásában 

más szervezet(ek) vagy személy(ek) 

kapacitására kíván támaszkodni – a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 

114. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az alkalmassági követelménynek 

való megfelelés igazolására az ajánlatban – első 

körben – csak nyilatkozni kell arról, hogy az 

általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmény teljesül, az alkalmassági 

követelmény teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat nem köteles megadni. 

A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint az 

értékelési szempontokra figyelemmel 

Ajánlattevő(ke)t - 5 munkanapos határidő 

tűzésével Ajánlatkérő felhívja az előírt 

alkalmassági követelmények igazolására 

szolgáló dokumentumok benyújtására. 

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében, 114. § (2) 

bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltakra. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
2 

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § 

(3) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő 

ismertesse az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszaszámított 3 évben (36 

hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgya 

szerinti (1995. évi vízgazdálkodásról szóló 

LVII. törvény 7. § (2) bekezdésének b)-f) 

pontjaiban meghatározott tárgyú, építési 

beruházok során nyújtott „FIDIC mérnöki 

és/vagy műszaki ellenőri” tevékenység) 

referenciáit, a Kr. 23. §-ban meghatározott 

módon. 

 

A referencia tartalmazza legalább a 

következőket: 

- a teljesítés ideje (kezdete és befejezése 

évben, hónapban, napban megadva)  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

székhelye; 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
2
 

 

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszaszámított 3 évben (36 

hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya 

szerinti (1995. évi vízgazdálkodásról szóló LVII. 

törvény 7. § (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban 

meghatározott tárgyú, építési beruházok során 

nyújtott „FIDIC mérnöki és/vagy műszaki 

ellenőri” tevékenység) referenciával, ahol a 

FIDIC mérnök és/vagy műszaki ellenőri 

szerződés ellenértéke elérte vagy meghaladta a 

nettó 10 millió HUF-ot. 

 

Az előírt alkalmassági követelmény legfeljebb 2 

referenciával teljesíthető.  

 



- a felvilágosítást adó személy neve, 

telefonszáma;  

- a szerződés tárgya; 

- az ellenszolgáltatás nettó összege; 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Amennyiben az bemutatott referencia 

teljesítésében az alkalmassági 

minimumkövetelményt igazoló gazdasági 

szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy 

alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott 

feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, 

vagy ezek nettó ellenértéke is 

meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket 

fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása 

során.  

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített 

szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás 

vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága 

miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők 

által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, 

úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy 

nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt 

vett ajánlattevő részéről az ismertetett 

szolgáltatás tekintetében olyan arányban 

köteles elfogadni, amilyen arányban az 

igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján 

az ellenszolgáltatásból részesült. 

Ebben az esetben a referencia igazolásból, 

vagy nyilatkozatból – a kötelező tartalmi 

elemeken túl - a fenti kritériumoknak is (úgy 

mint, a teljesített szolgáltatásra vonatkozó 

referencia igazolás, vagy nyilatkozat 

kiállítható-e az egyes ajánlattevők által 

teljesített szolgáltatások elkülönítésével; 

valamint az igazolást, nyilatkozatot benyújtó 

ajánlattevő által végzett  teljesítés aránya) 

egyértelműen ki kell derülniük! 

 

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl 

tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely 

alapján az előírt alkalmassági minimum 

követelményeknek való megfelelés 

egyértelműen megállapítható. 

 

M.2. 

Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. 

(X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) 

pontja alapján azon szakember(ek)ről szóló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.2. 

Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés 

teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő 

műszaki ellenőr szakemberrel, aki rendelkezik a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 



nyilatkozatát – a szakember(ek) 

megnevezésével, végzettségének, 

képzettségének, szakmai tapasztalatának 

ismertetésével - akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe, feltüntetve az adott 

szakemberrel/szakemberekkel igazolni kívánt 

alkalmassági minimumkövetelmény pontos 

számát és betűjelét és az adott szakember 

jelenlegi munkahelyét. 

 

Amennyiben a megajánlott szakember nem 

rendelkezik az eljárást megindító felhívásban 

az alkalmassági követelmény tekintetében 

ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - 

előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, abban 

az esetben igazolásként csatolandó a 

megajánlott szakember előírt 

szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez 

szükséges releváns végzettségét, képzettségét 

igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, 

valamint az előírt szakmagyakorlási 

jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a 

szakember által saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajz. 

 

Amennyiben a megajánlott szakember 

rendelkezik az eljárást megindító felhívásban 

az alkalmassági követelmény tekintetében 

ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - 

előírt szakmagyakorlási jogosultsággal és az, a 

kamarai nyilvántartásban (kamarai 

névjegyzékben) a Kbt. 69. § (11) bekezdés 

szerint ellenőrizhető, akkor a szakember(ek)ről 

szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni a 

megajánlott szakember kamarai nyilvántartási 

számát. Ebben az esetben az előírt 

szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez 

szükséges végzettség, képzettség és szakmai 

gyakorlati idő igazolása tekintetében egyéb 

dokumentum csatolása nem szükséges, azokat 

az érvényes jogosultság igazolja.  

 

Amennyiben az alkalmassági követelmény 

tekintetében megajánlott szakember 

rendelkezik az eljárást megindító felhívásban 

az alkalmassági követelmény tekintetében 

ajánlatkérő által - szerződéskötési feltételként - 

előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, de a 

szakmagyakorlási jogosultságnak a Kbt. 69. § 

(11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen 

mód, és a gazdasági szereplő más módon nem 

megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel és 

szakmai gyakorlattal. 



igazolta az adott alkalmassági követelmény 

tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési 

feltételként előírt szakmagyakorlási 

jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséget, képzettséget és szakmai 

gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, 

a nyilvántartást vezető szerv által kiállított 

igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentum csatolandó 

egyszerű másolatban. Továbbá benyújtandó a 

szakember által saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajza az M.2. alkalmassági 

minimumkövetelmény igazolását szolgáló 

szakmai tapasztalat bemutatásával. 

 

Az M.2. pontban előírt alkalmassági 

követelmény esetében, ahol a szakmai 

gyakorlati idő/tapasztalat vonatkozásában, 

időtartamban került meghatározásra a 

minimumkövetelmény, ott a szakmai 

önéletrajznak a szakmai gyakorlat/tapasztalat 

idejét év, hónap megjelöléssel kell 

tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai 

gyakorlat/tapasztalat a felsorolt, a 

minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú 

korábbi projektek időtartamaiból kerül 

megállapításra és igazolásra. A 

minimumkövetelmény szerint időtartamban 

megállapított szakmai gyakorlat/tapasztalat 

igazolására megjelölt munkák (korábbi 

projektek) időtartamai esetében fellépő 

időintervallum átfedés, azaz ugyanazon 

időszak alatt megszerzett szakmai 

gyakorlat/tapasztalat nem minősíthető 

többszörös szakmai gyakorlati/tapasztalati 

időként. Az önéletrajzból egyértelműen 

megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés 

(ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy az önéletrajznak 

szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a 

minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

az alkalmassági követelmények esetén előír). 

 

******* 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1. 

és M.2. alkalmassági követelménynek való 

megfelelés igazolására az ajánlatban – első 

körben – csak nyilatkozni kell.  

A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint az 

értékelési szempontokra figyelemmel 

Ajánlattevő(ke)t - 5 munkanapos határidő 



tűzésével Ajánlatkérő felhívja az előírt 

alkalmassági követelmények igazolására 

szolgáló dokumentumok benyújtására. 

Az előírt alkalmassági követelménynek 

ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 

foglaltak szerint bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az 

ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt, melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. Továbbá csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy 

a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az M.1.,M.2. pontban előírt alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. 

 

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében, 114. § (2) 

bekezdésében, a 140.§ (9) bekezdésében, 

valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra. 

 

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

esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

-teremtési programok keretében történik 

 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 
2 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelem esetére kikötött kötbér: Nyertes Ajánlattevőt – olyan okból amelyért felelős –  a 

Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén 



késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés 

szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (megbízási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden 

naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa 

nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 

okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés 

szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (megbízási díj) 15%-ának megfelelő összeg. 

 

Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának 

megtérítési kötelezettségét. 

 

A szerződés biztosítékai: 

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: a 

szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás (megbízási díj) 5 %-a. 

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 

134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható. A 

szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 

134. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre 

bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének 

napjáig hatályban kell maradnia. 

 

Rendelkezésre állási biztosíték: a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - 

ellenszolgáltatás (megbízási díj) 5 %-a. 

A rendelkezésre állási biztosíték Nyertes Ajánlattevőt a rendelkezésre állási időszak alatt terhelő 

kötelezettségek teljesítésének elmaradásából eredően Ajánlatkérőt ért hátrányok biztosítékaként 

szolgál. 

A rendelkezésre állási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az Ajánlattevőként 

szerződő fél választása szerint nyújtható. A rendelkezésre állási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában 

rendelkezésre kell bocsátani. A rendelkezésre állás időtartama 24 hónap. 

 

Előleg visszafizetési biztosíték:  

Nyertes Ajánlattevő az előleg visszafizetésének biztosítékaként  köteles a szerződés elszámolható 

összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, 

Ajánlatkérő javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése b) pontja szerint biztosítékot a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában meghatározott módon nyújtani.  A biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával 

egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és azon számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben 

az előleget 100 %-ban elszámolták. 

A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az Ajánlattevőnek az 

ajánlatában nyilatkoznia kell. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve a szerződés biztosítékaival kapcsolatos 

előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. 

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

rendelkezésekre: 

A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján nyertes Ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a 



szerződés elszámolható összegének 30%-a).  

 

A szállítói előleg összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában legalább a felvett szállítói 

előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni. A Megbízó lehetőséget biztosít a Megbízott 

számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson. 

Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van lehetőség. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 

 

Nyertes Ajánlattevő feladatainak ellátásért az Építési Beruházás előrehaladásával összhangban álló 

módon, annak teljesítésével arányos mértékben naptári negyedévente jogosult részszámlát kiállítani. 

A részszámlák minimális értéke - egyenként - nem lehet kevesebb, mint az egyösszegű ajánlati ár 

(nettó megbízási díj) nettó értékének az 5 %-a. 

Nyertes Ajánlattevő a végszámláját csak a projekt kivitelezési munkálatainak kivitelezésére létrejött 

valamennyi építési és szolgáltatási szerződés alapján a projekt engedélyeknek és hatályos 

jogszabályoknak megfelelő kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak 

teljesítéséről szóló zárójelentés Megbízó általi elfogadása után kiállított teljesítésigazolás birtokában 

és a rendelkezésre állást biztosító érvényes biztosíték rendelkezésre bocsátása esetén nyújthatja be. 
 

A megbízási díj a számlában szereplő szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően 

benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek Ajánlatkérő 

általi kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6), 

bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 

átutalással kerülnek kiegyenlítésre. 

 

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. 

§-a; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  

 

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 
2
  

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a 

nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint 

jogképes szervezet létrehozását. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
2
 

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

szolgáltatásmegrendelés esetében) 

X A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről 



III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 

szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

 

X A Kbt. 115.§ (1) szerinti közbeszerzési 

eljárás. 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 

 

 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [ ] 

zési rendszer létrehozására irányul 

 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 

indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 

időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ 



csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

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

esetében) 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
2
 

ni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 

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

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2016/11/11  Helyi idő: 11:00 óra 

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

megküldésének tervezett napja
 4 

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

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

magyar  

A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 

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

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

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2016/11/11  Helyi idő: 11:00 óra Hely:  

Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
2
 

X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2
 



VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 

 

 

VI.3) További információk: 
2
 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 

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

az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe 

venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 
2
 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 

eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X  

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 
2
 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 

érvénytelenné nyilvánítja
 1
 

Rész száma: 
2
 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 

vonatkozó információ 
2
 

megkötése. 



Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám: 
2  

1-100 pont  

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül: 
2 

Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján: 

 

1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár):  

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 

(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. 

szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 

 

2. részszempont: A teljesítésében részt vevő, az alkalmassági követelmények körében bemutatott 

szakemberen túli személyi állomány szakmai gyakorlata 

Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min. 0 db szerződés, max. 5 db szerződés). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. Az 

5db szerződésnél több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. A 0 db 

megajánlás a minimális 1 pontot kapja. 

 

A 2. részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, erre 

tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az 

ajánlatba csatolni, hogy a részszempont szempontjából releváns gyakorlat egyértelműen 

megállapítható, ellenőrizhető legyen.  

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-

100 pont. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az 

így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített 

pontszámot elérő ajánlattevő lesz.  

 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 

ajánlatok értékelését követően végzi el. 

– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest 



szigorúbb feltételek kerületek meghatározásra a következőkben: III.1.1. pont SZ.1. alpont, III.1.2. 

pont P.1. alpont, III.1.3. pont M.1.-M.2. alpontok. 

 

2. Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 

(egy), az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus példányban adathordozón (pl. 

CD/DVD) jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban 

kell benyújtani a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A postán feladott 

ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére 

az ajánlattételi határidőig sor kerül. Postai feladás esetén postázási késedelem miatti kockázatot az 

ajánlattevő viseli. 

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikusan benyújtott 

(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 

megegyezik.  

Az ajánlatok benyújtása munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 8:00–16:00 óra között, pénteken 

8:00–14:00 óra között, az ajánlatok bontásának napján 8:00 órától 14:00 óráig lehetséges. 

Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az 

Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a 

papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Amennyiben a papír 

alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az 

eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

 

Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen.  

 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlat nem tartalmazhat 

betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját 

hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 

 

Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített – rá vonatkozó 

nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 

az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag sértetlen, annak lezárást követően abból semmit 

sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, 

- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: 

“ Országos Vízügyi Főigazgatóság. 

AJÁNLAT- „Megbízási szerződés a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” tárgyú KEHOP-

1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására” 



Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” 

 

Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A közvetlenül 

benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.ovf.hu honlapon 

(http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek) teljes terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton is 

hozzáférhetővé teszi. 

 

4. Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti tartalommal. Ajánlatkérő valamennyi értesítést a felolvasólapon megadott 

faxszámra vagy e-mail címre küldi meg az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja T. ajánlattevő 

figyelmét, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett 

oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz a megadott kapcsolattartási adatok 

pontatlansága miatt. 

 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére 

vonatkozóan. Ezen nyilatkozat eredeti példányban csatolandó az ajánlatba. 

 

6. Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan. 

 

7. Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

- az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a 

szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját; 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 

 

8. A szerződés teljesítéséhez szükséges szakemberek jogosultsága: Nyertes ajánlattevőnek 

legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság pont M.2. alpontjában előírt ME-VZ jogosultságú szakemberrel. 

Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén az 

ajánlatban megjelölt szakember az előírt szakmagyakorlási jogosultság tekintetében a kamarai 

nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt 

rendelkezni fog, valamint hogy a kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 

visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben 

Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

9. A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (SZ.1. pont) előírása [Kbt. 65. § (1) 

bekezdés c) pont]: A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az 

adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a 

szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti 

illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 

A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy Ajánlattevő – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott 

szakember – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog a 

mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint 

hogy a kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a 

Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második 

http://www.ovf.hu/


legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

10. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetősségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § 

(6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 

 

11. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik 

elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 

 

12. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok 

terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet 

érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

13. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy nyertes 

ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 

szakmai felelősségbiztosítást kell kötni (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi 

projektre vonatkozóan) legalább 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik 

az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely 

esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

14. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.  

 

15. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti 

szakember, illetve az értékelési szempont 3. pontjára megjelölt szakember nem rendelkezik a 

magyar műszaki nyelv tárgyalóképes ismeretével, úgy a nyertes Ajánlattevő köteles vállalni, hogy a 

szerződés teljesítése során ezen szakemberek munkájához szaktolmács jelenlétét biztosítja, 

amelynek díját az Ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia, azért a 

nyertes Ajánlattevőt további díjazás nem illeti meg.  

 

16. Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási 

módra vonatkozó előírások: 

16.1. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 

ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára 

vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá 

a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 

igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 

megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott 

esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § 

szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

16.2. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 



igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd 

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági 

szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd 

megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 

Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására 

szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 

16.3. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más 

szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy 

személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, 

valamint meg kell jelölnie az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.  

 

16.4. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést.  

 

17. A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes 

Ferenc (00140). 

 

18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 

szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2016/10/28 


