
Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)   
(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának 
esetét is];  

Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja  
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

Kbt. IV. fejezete szerinti, általános, nyílt eljárást kíván lefolytatni  
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3) 
bekezdésére vagy 179. §-ának  
(4) bekezdésére];  

55.000.000 Ft  
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;  

Kötelező  
g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját.  

2009/03/30  
23. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy 
szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell 
képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a 
Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.  

Képviseleti jogosultság megléte [x]  
 

Egyéb közlemény: 

 

  
  

   EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa  
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: 
http://simap.eu.int 
  

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) Szennyvízcsatorna Hálózat 
Bővítési Önkormányzati Társulás  

Postai cím: 
Honvéd utca 1. I. emelet 106.  



Város/Község  
Székesfehérvár  

Postai irányítószám: 
8000  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Knizse Gyula elnök  

Telefon: 
(+36) 22/504-021  

E-mail: 
info@szennyvizprojekt.t-online.hu  

Fax: 
(+36) 22/504-022  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 
  

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
[ ] Közjogi szervezet 
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet 
[x] Egyéb (nevezze meg): önkormányzati társulás  

[ ] Általános közszolgáltatások 
[ ] Védelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Egészségügy 
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi 

rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 
[ ] Oktatás 
[x] Egyéb (nevezze meg): 
szennyvízcsatorna hálózat bővítés  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [x] nem [ ]   
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  
      

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-
csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt 
projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-



előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2012. december 31. napjáig megbízási 
szerződés keretében.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás [ ]  b) Árubeszerzés [ ]  c) Szolgáltatásmegrendelés 
[x]  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

[ ]  

[ ]  

[ ]  
  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

 

Szolgáltatási kategória 11  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a 

2004/18/EK irányelv II. 

mellékletében)  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Magyarország, Székesfehérvár  

NUTS-kód HU211  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
létszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

  
     

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-



csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt 
projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-
előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2012. december 31. napjáig megbízási 
szerződés keretében.  
A projekt célja a székesfehérvári szennyvízelvezetési agglomeráció településeinek teljes 
körű csatornázása és szennyvíztisztítása, a 91/271/EGK irányelvvel és az ezzel összhangban 
kidolgozott Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és Tisztítási Megvalósítási 
Programmal összefüggésben. A 15.000 lakos-egyenértéknél (LE) nagyobb 
szennyvízelvezetési agglomerációkat el kell látni szennyvízgyűjtő rendszerrel. A projekt 
hatásterületét az alábbi városrészek és települések alkotják: 
- Székesfehérvár, Feketehegy (részben), 
- Székesfehérvár, Ráchegy-Búrhegy (részben), 
- Székesfehérvár, Öreghegy (teljes mértékben), 
- Székesfehérvár, Csala (teljes mértékben), 
- Székesfehérvár, Kisfalud (teljes mértékben), 
- Székesfehérvár, Börgönd városrészek (teljes mértékben), 
- Pátka község, 
- Pákozd község, 
- Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy nagyközség.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 79421100-2     

Kiegészítő tárgy(ak) 79212100-4     

  79410000-1     
 
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen 
[x] nem [ ]  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A projektmenedzsment szervezettől elvárt feladatok 2012. december 31. napjáig történő 
rendelkezésre állással: 
- a projektben résztvevő valamennyi szervezettel való kapcsolattartás, a munkák 
összehangolása és a kommunikáció koordinálása, 
- a projektben résztvevő valamennyi szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése, 
koordinálása és segítése, 
- a Támogatási Szerződésében lévő előírások maradéktalan betartatása, 
- az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás és az engedélyezési folyamatok segítése, 



- a belső ellenőrzési folyamatok során keletkező dokumentumok, tervek folyamatos 
kontrollja abból a szempontból, hogy azok egymással koherensek legyenek, tartalmukban 
hibátlanok és hiánytalanok, valamint megfeleljenek valamennyi vonatkozó jogi és műszaki, 
közbeszerzési és pályázati feltételnek, 
- pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása és felügyelete, előrehaladási jelentések, 
kifizetési kérelmek és zárójelentés összeállítása,  
- dokumentálási feladatok ellátása, 
- a közbeszerzési dokumentációk műszaki tartalmának elkészítésében való segítségnyújtás, 
- a Társulás üléseinek megszervezése és lefolytatása, 
- a kedvezményezettek képviselete a támogató szervezet, illetve a közreműködő szervezet 
képviselőivel történő egyeztetéseken, a koordinációkon, helyszíni bejárásokon, 
egyeztetéseken, valamint a protokolláris eseményeken, 
- közreműködés a szerződéskötésekben, a szerződések módosítása során, illetve az 
esetlegesen szükséges költségvetési átcsoportosítás során, 
- a támogatások lehívásának előkészítése, pénzügyi adminisztrációja és az elszámolások 
nyilvántartása, 
- folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással, konzultációs jelleggel a projekt minden 
résztvevője számára, 
- negyedévente, rendkívüli esetben haladéktalanul, írásbeli jelentés készítése a tapasztalt 
vagy vélelmezhető problémákról, javaslat készítése azok megoldására. 
Az igényelt feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/2F-
2008-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően 
kell teljesíteni.  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

  
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (nap/hó/év)  
befejezés 2012/12/31 (nap/hó/év) 

  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  



III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK  
 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

késedelmi kötbér: a hatóságok által előírt vagy a Közreműködő Szervezet (Támogató) által 
meghatározott, az ajánlatkérő számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy 
elmarasztalással járó határidők késedelmes teljesítése esetére – 5.000 Ft/naptári nap  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  

Ajánlatkérő pályázata a Magyar Köztársaság Kormánya döntése alapján vissza nem 
térítendő támogatásban részesül a KEOP-1.2.0. számú pályázati konstrukcióban. A 
Kormány kérelmezte az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz. A szerződés 
teljesítését biztosító anyagi fedezet az Európai Bizottság határozata szerinti összegben, az 
ott meghatározott feltételek szerint áll majd rendelkezésre azt követően, hogy a projektet a 
Bizottság jóváhagyja és a szerződés ennek megfelelően hatályba lép. A beszerzést a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar 
Kormány és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Fizetési ütemezés: a 
Megbízott számla kiállítására a Megbízó által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét 
követően jogosult. A kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a 
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítéstől számított 60 
napos határidőre - szállítói kifizetéssel - történik a Támogatási Szerződés, a 2007-2013. 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi 
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.  
Egyéb irányadó jogszabályok: 
a) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; 
b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet; 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.  

  
 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy (adott esetben)  

Nem követelmény.  

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] 
nem [x]  
(adott esetben) 

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  

  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
   

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is  



Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel 
szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 
1. az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) szemben a Kbt. 60. 
§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában, illetve a Kbt. 
62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; 
vagy 
2. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) alvállalkozójával szemben 
(a közbeszerzés értékéhez viszonyított mértéktől függetlenül) a Kbt. 60. § (1) bekezdésének 
a)-i) pontjaiban és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll; vagy 
3. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) 10 %-ot meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésének a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban vagy a Kbt. 
62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; 
vagy 
4. az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) az eljárásba olyan - a Kbt. 
66.§-ának (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67.§-ának (4) bekezdése szerinti szervezetet von be, 
amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésbe a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és 
a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése, illetve 67. §-ának (4) bekezdése szerint igénybe venni 
kívánt szervezet a kizáró okok hiányát az alábbiak szerint igazolja:  
1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó a Kbt. 63. §-ában foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni, hogy 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá; 
2. az ajánlattevő által a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése szerint 
igénybe venni kívánt szervezet a Kbt. 63. § (7) bekezdés szerint köteles igazolni, hogy nem 
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá; 
3. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 
71. § (3) bekezdés].  
4. a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetén, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 
napnál nem régebbi a 2004/18/EK irányelv IX.C. mellékletében felsorolt nyilvántartások 
szerinti igazolás (kivonat) vagy egyéb igazolás vagy nyilatkozat, magyarországi bejegyzésű 
cég esetén cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles 
másolatát kell az ajánlatban benyújtani. 
5. a 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását - a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben - az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott 
adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a 
bányafelügyelet által kiadott hatósági igazolást kell az ajánlatban benyújtani. A hatósági 
igazolás a kiállításától számított három hónapig érvényes. Amennyiben az ajánlattevő 
(alvállalkozó) nem tartozik az 1993. évi XLVIII. tv. hatálya alá, úgy az igazolási mód az 



ajánlattevő (alvállalkozó) nyilatkozata. 
6. a Kbt. 60. § (1) bekezdésének i) pontja esetében igazolási mód az ajánlattevő 
(alvállalkozó) nyilatkozata. 
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok nem lehetnek az ajánlattételi határidő 
napját megelőző 60 napnál régebbiek, kivéve a Kbt. 63. § (3) és (5) bekezdés szerinti 
igazolásokat, ahol a Kbt. rendelkezik a felhasználhatóság idejéről.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkamasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 
esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
csatolni kell valamennyi számlavezető 
pénzintézetétől az ajánlati felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatát a pénzforgalmi 
számlákra vonatkozóan legalább az alábbi 
tartalommal: számlanyitás időpontja, 
sorbanállásokra vonatkozó információ az 
ajánlati felhívás feladásának napját 
megelőző 12 hónapban; 
P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 
esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
csatolni kell az utolsó pénzügyileg lezárt 
üzleti évre vonatkozó számviteli 
jogszabályok szerinti éves beszámoló 
egyszerű másolatát, amennyiben az 
ajánlattevő (10 %-ot meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó) 
letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
Az ajánlattevő az előírt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelményeknek 
megfelelhet úgy is, hogy más szervezet 
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. 
Az igazolás az érintett szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával és az 
igénybevételi körben az erőforrás szervezet 
alkalmassági követelménynek való 
megfelelését igazoló dokumentum 
(igazolás) benyújtásával történhet.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, ha 
P1) a számlavezető pénzintézet(ek) 
nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös 
ajánlattétel esetén a tagok) vagy a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
bármely pénzforgalmi számláján sorbanállás 
volt (van) az ajánlati felhívás feladásának 
napját megelőző 12 hónapban (az ajánlattevő, 
közös ajánlattétel esetén a tagok és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi 
alvállalkozó ezen alkalmassági 
követelménynek külön-külön kell 
megfeleljen); 
P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 
tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó számviteli jogszabályok szerinti 
éves beszámolója szerinti mérleg szerinti 
eredménye az utolsó pénzügyileg lezárt üzleti 
évben negatív volt (az ajánlattevő, közös 
ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó 
ezen alkalmassági követelménynek külön-
külön kell megfeleljen).  

  
   

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 
esetén a tagoknak), illetőleg a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak meg kell neveznie 
a teljesítésbe bevonni kíván 
szakembereket, továbbá ismertetnie kell a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
végzettségét, képzettségét, jogosultságát 
és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok 
egyszerű másolatát, továbbá csatolni kell 
a megnevezett szakembereknek az 
alkalmasság egyértelmű megítéléséhez 
szükséges részletezettségű szakmai 
önéletrajzát és rendelkezésre állási 
nyilatkozatát; 
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 
esetén a tagok egyikének) a 
tevékenységére vonatkozóan csatolnia 
kell az ISO 9001 minőségirányítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes 
tanúsítvány egyszerű másolatát vagy be 
kell mutatnia az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedéseket és 
csatolni kell ezek meglétének egyéb 
bizonyítékait. 
Az ajánlattevő az előírt műszaki és 
szakmai alkalmassági követelményeknek 
megfelelhet úgy is, hogy más szervezet 
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. 
Az igazolás az érintett szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával és az 
igénybevételi körben az erőforrás 
szervezet alkalmassági követelménynek 
való megfelelését igazoló dokumentum 
(igazolás) benyújtásával történhet.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, ha  
M1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 
tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó együttesen és összesen nem 
rendelkezik: 
- 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű, 
projektmenedzserrel, aki rendelkezik legalább 3 
éves, közműépítési beruházások lebonyolítása 
területén szerzett tapasztalattal, továbbá részt 
vett legalább 4 települést magában foglaló 
önkormányzati társulás vagy konzorcium, 
legalább nettó 4 milliárd forint értékű, európai 
uniós és/vagy magyar költségvetési forrásból 
finanszírozott KIOP, Kohéziós Alap vagy 
KEOP projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátásában, ahol felelős személyként feladatát 
képezte 
- a projektben résztvevő valamennyi szervezet 
munkájának folyamatos ellenőrzése, 
koordinálása és segítése, 
- az előrehaladási jelentések, kifizetési 
kérelmek és a zárójelentés összeállítása,  
- a dokumentálási feladatok ellátása, 
- a projektülések megszervezése és lefolytatása, 
- a projekttel összefüggő közbeszerzési 
eljárások koordinálása, 
- a kedvezményezett képviselete a támogató 
szervezet, illetve a közreműködő szervezet 
képviselőivel történő egyeztetéseken, a 
koordinációkon, helyszíni bejárásokon, 
egyeztetéseken, valamint a protokolláris 
eseményeken, 
- folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással, 
konzultációs jelleggel a projekt minden 
résztvevője számára; 
- 1 fő műszaki tanácsadóval, aki rendelkezik a 
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, ME-
VZ/I. építési műszaki ellenőri 
szakmagyakorlási jogosultsággal; 
- 1 fő felsőfokú, pénzügyi és/vagy számviteli 
végzettségű pénzügyi szakemberrel, aki 
legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik 
európai uniós forrásból társfinanszírozott 
projekttel kapcsolatos pénzügyi és számviteli 
feladatok ellátása területén, 



- 1 fő projektasszisztenssel, aki legalább 3 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkezik európai 
uniós forrásból társfinanszírozott projektek 
előrehaladási jelentéseinek és kifizetési 
kérelmeinek előkészítése, illetve projekt-
koordinációja területén. 
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a 
tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági 
követelménynek együttesen kell megfeleljen.) 
M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 
tagok egyike) nem rendelkezik beruházások 
szervezésére/lebonyolítására vonatkozó, 
érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer 
meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal vagy 
az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékával (az 
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok 
egyike ezen alkalmassági követelménynek a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nélkül kell megfeleljen).  

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?  

igen [x] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [x] nem [ ]  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
   

IV.1.1) Az eljárás fejtája  



Nyílt [x]    

Meghívásos [ ]    

Gyorsított 
meghívásos 

[ ]  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos [ ]  Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és 

címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított 
tárgyalásos [ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd [ ]  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]  

  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]  

[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve 
az ismertetőben meghatározott szempontok 

 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  



Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 

  
 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/05/21 (nap/hó/év) Időpont: 10.00 óra  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 36.000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. Az ajánlati dokumentáció 
ellenértékét a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) 
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 12023008-00120090-
00100005 számú számlájára kell átutalni vagy befizetni. Az átutaláskor, illetve a postai 
befizetéskor a befizetés jogcímét és a hirdetmény közzétételi számát (TED-adatbank szerinti 
számot) kell feltüntetni.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
Dátum: 2009/05/21 (nap/hó/év) Időpont: 10.00 óra  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha 

ismert)  
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: (nap/hó/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  



Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (nap/hó/év) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2009/05/21 (nap/hó/év ) Időpont: 10.00 óra  

Hely (adott esetben): Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) 
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás (8000 Székesfehérvár, 
Honvéd utca 1. I. emelet 106.)  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.  

  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
   

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb használható hivatkozási alapot:  

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-
csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

1. A támogatási szerződés kedvezményezettjei (ajánlatkérők): Székesfehérvár, Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Pátka község, Pákozd község, Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy 
nagyközség, Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) 
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás. Az ajánlatkérők 
képviseletében lebonyolítóként eljár Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, 
Seregélyes) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás. 
2. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (Kbt. 13. § (4) bekezdés). 
3. Az eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2009. június 11. napján 10.00 óra. 
4. Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével. 
5. A dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében 
dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció a felhívás 
közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9.00-14.00 óra között, az ajánlattételi 
határidő napján 9.00-10.00 óra között a befizetés tényét igazoló okmány bemutatása mellett, 
átvételi elismervény ellenében vehető át. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az 
érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés 
személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése a felhívás szerinti kapcsolattartási 
pont részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy 



az eredeti okmányt a felhívás I.1.) pontjában feltüntetett kapcsolattartási pont szerinti 
postacímre is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő nevét, székhelyét 
(számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és 
postai megkérés esetén postacímét, ahová postai küldeményként a dokumentációt 
megküldhető. Az igényléshez mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését 
igazoló okmányt. Az ajánlatkérő – az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén – a 
dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel küldi meg az ajánlattevő 
által megadott címre. A dokumentáció nem ruházható át, közös ajánlattétel esetén azonban 
elegendő egy dokumentáció megvásárlása. 
6. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak 
az irányadók. Konzultáció megtartására nem kerül sor. 
7. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (1) 
bekezdése és a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az 
ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása 
nélkül, illetőleg meg kell nevezni az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(ka)t. 
8. Képviseleti jog igazolása, változásbejegyzés: Az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási 
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra 
meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, 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 
meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya, illetve folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml 
fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata. 
9. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek 
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-
ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az 
igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 
10. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti 
feltételekkel teljeskörűen biztosítja.  
11. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
12. A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlattételi szakasz eredményhirdetését követő 
15. nap, 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap 
10.00 óra. 
13. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás 
kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz 
csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a kizáró 
okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások esetében – a számviteli jogszabályok 
szerinti éves beszámoló kivételével – azt az ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet szerinti 
hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A számviteli jogszabályok szerinti 
éves beszámoló esetén az ajánlatkérő cégszerűen hitelesített felelős fordítást is elfogad. 
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 



14. Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt azon szakemberek esetében, akiket 
nem saját állományban (nem munkaviszony keretében) alkalmaznak, az ajánlathoz csatolni 
kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a 
szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen 
közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, 
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
15. Erőforrás szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás 
szervezetre kíván támaszkodni. 
16. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
17. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az 
ajánlatkérő – ha a felhívásban kifejezetten másként nem rendelkezik – elfogadja az 
igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. 
18. Zöld közbeszerzés, horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő a „zöld 
közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a 
projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos 
dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem 
lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással valósítsa meg legalább 30 %-ban. Az ajánlatkérő 
egyebekben is előírja, hogy a projektmenedzsment szervezet járuljon hozzá az ajánlatkérő 
támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. 
19. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő – támogatásból megvalósuló 
beszerzéséről lévén szó – kifejezetten utal a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdése szerinti 
rendelkezések alkalmazhatóságára. 
20. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az 
ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja 
(központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon 
számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. 
21. Egyéb feltétel: Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevő – nyertes 
ajánlattevőként történő kiválasztása esetén – legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjában rendelkezzen Székesfehérvár közigazgatási területén a projektmenedzsment 
szervezet elhelyezésére szolgáló olyan ingatlannal (ingatlanrésszel), amely magában foglal 
egy legalább 30 m2-es irodahelyiséget, egy legalább 25 m2-es tárgyalót és egy legalább 15 
m2-es irattárat, továbbá rendelkezik telefonvonallal, fax-szal és elektronikus levelezési 
lehetőséggel. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlattevő ajánlatában tegyen 
cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertes ajánlattevőként 
történő kiválasztása esetén e kötelezettségé teljesítését vállalja. E kötelezettség megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül.  

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  



Postai cím: 
Margit krt. 85.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1024  

Ország: 
Magyarország  

E-mail: 
-  

Telefon: 
336-7776  

Internetcím (URL):  Fax: 
336-7778   

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL):  Fax:  
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY 
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kbt. 322-324. §-a szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben 
foglaltakra.  

  
  
  

   

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Margit krt. 85.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1024  

Ország: 
Magyarország  

E-mail: 
-  

Telefon: 
336-7776  

Internetcím (URL):  Fax: 
336-7778   

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év)  
A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 



SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS

BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  

   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  



2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

  

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek 

számának megfelelően) ------------------------------------------ 

 


