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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) 

Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata 
Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Kapcsolattartó (címzett): Mestyán Csaba – műszaki ügyintéző 
Telefon: +36-72/584-020 
Fax: +36-72/584-008  
E-mail: mestyancs.ph@komlo.hu 
 
b) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra), továbbá ha ajánlatkérő 
dokumentációt nem készít a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, 
teljesítménykövetelmények 

Közbeszerzés tárgya: KEOP-7.1.0/11 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása. 

Főbb mennyiségek:  
Komló város ellátatlan területinek a szennyvízelvezetésére, illetve a szennyvíztisztító telep korszerű-
sítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervezési szolgáltatás részletes leírását a 
dokumentáció tartalmazza. 
A szolgáltatás becsült értéke: nettó 20.000.000,- HUF. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 71.24.00.00-2 
További tárgy(ak): 71.24.50.00-7 
 
c) A szerződés meghatározása 

Tervezési szerződés. 

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 2012/08/31 

e) A teljesítés helye 

7300 Komló, Városház tér 3.  
NUTS-kód: HU231 
 
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A tervezési díj a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdése alapján az igazolt 
szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. A Kbt. 305. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő az 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának (3) 
bekezdését csak a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára alkalmazza. 
 
g) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Tervezői jótállás: az igazolt szerződésszerű teljesítést követő három évig. Késedelmi kötbér: a rész- vagy 
végteljesítési határidőn túli – tervezőnek felróható – teljesítés esetén: az adott tervezési fázishoz tartozó, 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás („tervezési díj”) 0,5 %-a/nap, maximum a teljes 
tervezési díj 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 15 %-a (a meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljesítés arányában csökken). 
 
h) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 57. §) 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
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i) A kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
kizáró okok valamelyike fennáll.   

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és 
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) 
bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.  

Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 
j) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, ha 

P.1/ bármely pénzforgalmi számláján 2011. január 01. és az ajánlattételi felhívás megküldése közötti 
időszakban egynél többször 30 napot meghaladó sorban állás volt 

P.2/ az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három naptári év (2008; 2009; 2010) teljes nettó 
árbevételük átlaga nem éri el a 10.000.000,- (tízmillió) forintot, tervezési szolgáltatásból származó nettó 
árbevételük átlaga nem éri el az 5.000.000,- (ötmillió) forintot. 

Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak a P.1/ bekezdésben foglalt alkalmassági feltételnek külön-külön, a P.2/ 
bekezdésben meghatározott követelménynek együttesen kell megfelelniük.  
 
Megkövetelt igazolási mód:  

P.1/ az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, 
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál régebbi keltezésű nyilatkozat 2011. január 1.-től a 
fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: 

—   Pénzforgalmi jelzőszáma,  
—  A számlavezetés kezdete,  
—   Számláján 2011. január 1-től az ajánlattételi felhívás megküldésének napjáig 30 naptári napot 

meghaladó időtartamú sorban álló tétele volt-e [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]. 

P.2/ nyilatkozat az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három naptári év (2008; 2009; 2010) a teljes 
és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés c) pont]. 
 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. 
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az 
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.  
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k) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha együttesen nem rendelkeznek: 

M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 db olyan szerződés-
szerűen teljesített referenciával, amely engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv elkészítésére vonatkozott, 
valamint az ellenszolgáltatás (tervezési díj) értéke elérte vagy meghaladta a nettó 5.000.000.- HUF (ötmillió 
forint) összeget.  

M.2/ 1 fő vízimérnöki tervezővel (VZ-T), aki 
- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik; 
- korlátlan tervező jogosultsággal rendelkezik és magyar mérnöki kamarai nyilvántartásban szerepel; 
- legalább 3 éves tervezői gyakorlattal bír, valamint korábban részt vett szennyvíztisztító telep vagy 
szennyvízelvezető hálózat megvalósításához vagy felújításához kapcsolódó tervek elkészítésében. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M.1/ az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásait ismertető, a 
Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást, vagy –nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell: 
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,  
b) szolgáltatás tárgyát, 
b) az ellenszolgáltatás összegét, 
c) a teljesítés idejét és helyét, 
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 67. § 
(3) bekezdés a) pont]. 

M.2/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezése képzettségük 
ismertetésével, akiket az Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása 
során csatolandók:  

a)  képzettséget (szakmai gyakorlatot) igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával; 
b)  szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
c) érvényes tervezői jogosultságot, és a kamarai regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű 

másolata; 
d)  a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat teljes bizonyító erejű magán-

okiratba foglalva [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. 
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az 
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.  

l) Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

m) Az ajánlattételi határidő 

2011/12/29 10:00 óra 

n) Az ajánlat benyújtásának címe 

Komló város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda 
7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. sz. iroda 
 
o) Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 
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p) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Helye:  Komló város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. sz. iroda 
 
Ideje:  2011/12/29  10:00 óra 

q) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

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

r) Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást nem tart. 

s) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai  
 
t) Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 

u) Az eredményhirdetés tervezett időpontja 

A Kbt. 250.§ (3) bekezdés g) és h) pontja alapján az összegzés megküldésének tervezett időpontja: 
2012/01/12 

v) A szerződéskötés tervezett időpontja 

2012/01/22 

w) A részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége vagy 
annak kizárása 

Ajánlatkérő részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget. 

x) A Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazása 

Jelen eljárásban a Kbt. 253. § (1) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 

y) Egyéb 
 

1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint 
dokumentációt készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan, amelyet az ajánlattételi felhívással 
egyidejűleg ingyenesen megküld az ajánlattevő részére.  

2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben, a 
Kbt. 250. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 

3. Formai feltételek: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 70/A § (1) bekezdésében, az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kettő (egy eredeti, egy, az 
eredetivel mindenben megegyező másolati) nyomtatott példányban kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. 

4. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése 
céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók, az erőforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés d) pont szerinti alvállalkozók esetében az alábbi iratokat: 

-  az ajánlattételi határidőtől számított hatvan napnál nem régebbi cégkivonat.  Amennyiben a 
cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó 
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez 
kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;  
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-  ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ 
(1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

-  a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a 
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

5. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. 
§ (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk 

7. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdés alapján 
jelen eljárásban kiegészítőleg igazolniuk kell alkalmasságukat a Közbeszerzések Tanácsa által 
meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági 
szempontok vonatkozásában. 

8. Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal 
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül 
az Ajánlattételi Felhívás i)-k) pontjaiban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 
igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI.26.) MT 
rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért 
az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

9. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó iratokat 
egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 

10. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. 
§ (2) bekezdése szerinti esetben – amennyiben azt ilyen minőségben az eredményhirdetésen 
megjelölte – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti 
meg a szerződést. 

11. Tervező dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerződés 
teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, 
kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez 
az alkotások átdolgozására is. 

12. Irányadó jog: Jelen Ajánlattételi Felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 

z) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 2011/12/14 


