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Meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/23
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.02.24.
Iktatószám: 3193/2014
CPV Kód: 45000000-7;45232420-2;45232400-6;45232410-9;45232411-6;45232421-9;45252100-9;45252130-8;45233251-3

Ajánlatkérő: Komló Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

I. rész (meglévő szennyvíztisztító telep
korszerűsítése) esetében: Komló 090 hrsz. II. rész
(szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) esetében:
Komló, Esze Tamás utca, Dugovics Titusz utca, Kis
János utca, Bajcsy Zsilinszky E. utca, Sóstó utca,
Hunyadi János utca, Bocskai István utca, Eötvös L.
utca és Komló, Dávidföld városrész

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.03.14.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata

Postai cím: Városház tér 3.

Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300
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Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Müller József aljegyző

Telefon: +36 72584007

E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu

Fax: +36 72584008

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

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások
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 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv
szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió
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A teljesítés helye:

I. rész (meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése) esetében: Komló 090 hrsz.
II. rész (szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) esetében: Komló, Esze Tamás utca, Dugovics Titusz
utca, Kis János utca, Bajcsy Zsilinszky E. utca, Sóstó utca, Hunyadi János utca, Bocskai István utca,
Eötvös L. utca és Komló, Dávidföld városrész

NUTS-kód: HU231

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

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

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás 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 (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szerződés meghatározása: „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a
meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC
Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232420-2

45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232421-9
45252100-9
45252130-8
45233251-3

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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igen

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

 egy részre

 egy vagy több részre

x valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv 
1999. évi kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január) szerinti vállalkozási 
szerződés feltételei alapján. 
A részletes műszaki tartalmat a 3. és az 5. kötet tartalmazza. 
A tervezett Létesítmény tájékoztató mennyiségei részajánlattételi körönként: 
1. rész: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
A vízjogi létesítési engedély száma: 5579-6/2012-11769 
A szennyvíztisztító telep kapacitása: Q= 850 m3/h (Q= 13.000 m3/d) 
Szippantott szennyvíz: Q= 122 m3/d 
Biológiai kapacitás: 24.733 LEÉ 
BOI5 kapacitás: 2.202 kg BOI5/d 
A szennyvíztisztító telep alábbi létesítményeinek szerkezeti, gépészeti és villamos felújítására, 
korszerűsítésére kerül sor. 
Főbb mennyiségek: 
1. Szivattyúház felújítása, átemelő szivattyúk cseréje 
a) Bontás 
A szivattyúházban lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, csövek, csőidomok, 
szerelvények, karimák, csőkötések elbontása, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. Egy darab 
tolózár kezelő állvány áthelyezése. 
b) Gépészeti berendezések 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, frekvenciaváltóval, Q=450m3/h, H= 10,4m, P=18,5kW, 2+1 db; 
- Zsompszivattyú, P=0,37 kW úszókapcsolóval, 10 m kábel+dugalj, 1 klt. 
2. Új kőfogó akna építése 
Mérete: 3x1,2 m vasbeton műtárgy ráccsal és kezelő pódiummal. 
3. Rács és homokfogó műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás 
- Vízgép gyártmányú gépi tisztítású íves rács elbontása, elszállítása 2 klt; 
- szállítószalag és szállítószalag tartó vályú elbontása, elszállítása 1 klt; 
- DN800 körzárású zsiliptolózárak (4db), és bukózsilipek (4db) elbontása, elszállítása; 
- forgódugattyús fúvók és szívóvezetékeinek elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú lengő homokkihordó elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú szivattyús homokkiemelő kotró berendezés elbontása, elszállítása 1 klt; 
b) Gépészeti berendezések
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- Rács, szűrődob átmérő 600 mm nyújtott dobhossz, résméret 5 mm Működtetése fordulatszám 
szabályozóval, felvízszintről vezérelve, Qmax=236 l/s, P=1,5 kW, villamos vezérlőegységgel, 
beépítési db szám: 4 db; 
- Csigás homokvíztelenítő, Qmax= 8,5 l/s, P=0,55 kW villamos vezérlőegységgel, beépítési db szám: 
1 db; 
- 4 m3-es konténer forgózsámolyos konténerkocsival, vászon lefedéssel, sínpályával, beépítési db 
szám: 2 db; 
- Víztelenített rácsszemét kihordó szállítószalag, meghajtás: dobmotoros, P=1,5 kW, szerkezeti 
hossz: 7500 mm, heveder szélesség: 500 mm, beépítési db szám: 1 db. 
4. Homokfogó műtárgy felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
- Fúvó: hangtompító burkolattal, fekvenciaváltóval, lefúvató szeleppel Q=115 m3/h, p=450 mbar, 
P=3 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Homokeltávolítás: homokkiemelő zagyszivattyú, Q=30m3/h, h=7m, csatlakozás: DN65, PN10, 
P=1,7kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Hosszanti szivattyús homokkotró, tüzihorganyzot hídszerkezettel, műanyag fényáteresztő 
rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, korrózióálló csővezetékek, 
szerelvényekkel, végálláskapcsolóval, forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel 
P=0,18kW, beépítési db szám: 1 db. 
5. Előülepítő medencék felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
2 db téglalap alaprajzú vasbeton műtárgy 
a) Bontás: Az előülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, szerelvények, 
zsiliptolózárak, stengelfejek, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, iszapszívócső karimával, és a 
telepen kijelölt tárolóba szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével, hajtás 
teljesítménye 0,18 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Búvármotoros úszóiszap szivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=9 l/s H=7,4m 
P=3,1kW, beépítési db szám: 1 db; 
- Iszapszivattyú, Q=10 l/s, H= 7,5m, P=2,4 kW, beépítési db szám: 2 db. 
6. Eleveniszapos medence: meglévő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
- Meglévő levegőztetők elbontása (6 darab), meglévő bukózsilipek elbontása, (4 darab), meglévő 
szerelvények kiszerelése (2 darab DN200, 3 darab DN600), szerelési közdarabok (DN600: 1 db, 
DN200: 2 db) és a szerelőkarimák (DN600: 2 db) kötéseinek bontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Felületi levegőztető, rotor átmérője: 1900 mm átm., motor névleges teljesítménye: 55 kW, 
fordulatszám: 59,7 1/perc, Szabályozás: frekvenciaváltóval (oldott oxigén), beépítési db szám: 4+2 
db; 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfelvétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, Fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám: 
2+1 db; 
- Nitrát recirkulációs búvármotoros szennyvízszivattyú, csatlakozás: DN250, PN10, munkapontok: 
140 m3/h 1,6 m, 280 m3/h 1,9 m, 420 m3/h 2,0 m, teljesítmény: 9 kW + csatlakozó láb, felső 
vezetőcsőtartó, Mini-CAS II jelátalakító, vezérlés: frekvenciaváltóval (mennyiség), beépítési db 
szám: 2+1 db. 
7. Utóülepítő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
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a) Bontás: Az utóülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő tolólapos kotró, 
szivattyúk, szerelvények, zsiliptolózárak, stengelfejek, DN300 fölösiszap csővezeték, DN250 
iszapszívó vezeték, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- 2 db Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével; 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=18l/s , H=4,2m, P= 
2,4kW, beépítési db szám: 4 db; 
- Csurgalékvíz szivattyú, Q=6 l/s, H=8,0 m, P= 1,2 kW, beépítési db szám: 1 db. 
8. Fertőtlenítő medence felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: Meglévő Vízgép gyártmányú tolólapos kotró berendezés elbontása, elszállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotró típusa: TK-6 Anyagminőség: tüzihorganyzot hídszerkezet, műanyag fényáteresztő 
rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, végálláskapcsolóval, 
forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel, beépítési db szám: 1 db; 
- Nyomásfokozó szivattyú, Q= 26 m3/h, H=70 m frekvenciaváltóval, beépített 
visszacsapószelep-pel, beépítési db szám: 1 db. 
9. Telepi átemelő gépészeti berendezések cseréje 
a) Gépészeti berendezések: 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, DN100 karimás, csatlakozás. Q= 25 l/sec, P= 3,1 kW, H=8,0 m, 
vezetőszár: 2"- os L= 6,0m, beépítési db szám: 2 db 
10. Előkezelő műtárgy felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
Meglévő levegőztető elbontása, meglévő bukózsilip elbontása, meglévő szerelvények kiszerelése (5 
darab DN200), szerelési közdarab (DN200: 2 db) és szerelőkarimák (DN200: 2 db) kötéseinek 
bontása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfel-vétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám:1 
db. 
11. Tároló épület építése 
- földszintes konténer tároló: 49 m2 
12. Iszapsűrítő műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd, uszadékeltávolító szerkezet, 
bevezető henger, bukóvályú és merülőlemez,vályútartó konzolok), csövek, csőidomok, karimák 
elbontása a medence belsőfaláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm=0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
13. Iszaptároló műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd,uszadékeltávolító szerkezet, 
bevezető henger,, bukóvályú és merülőlemez, vályútartó konzolok) , csövek, csőidomok, karimák 
elbontása a medence belső faláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
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b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm= 0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
14. Iszapkezelő gépház gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: hőcserélők leszerelése, csatlakozó csövek lezárása, ill. kikötése, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapsűrítő, Q=25m3/h, P=0,75kW, beépítési db szám:1 db; 
- Flokuláló reaktor, Q= 25 m3/h Anyaga: AISI 304, beépítési db szám:1 db; 
- Iszapfeladó szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 8-25 m3/h, P=5,5 
kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1 db; 
- Sűrített iszap szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 3-10 m3/h, P= 4 
kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1+1 db; 
- Polielektrolit oldó és adagoló berendezés,-folyékony koncentrátum, max. kapacitás: 3 liter 
koncentrált polimer/h max.150 l vízben oldva, teljesítmény:100W H= 4 bar, beépítési db szám:1 db. 
15. Tisztított szennyvíz 
a) Bontás: Meglévő nyomásfokozó elbontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Nyomásfokozó szivattyú, DN32/NNy10 P= 1,5kW; 6 bar; Q=6m3/h, beépítési db szám:1 db; 
- automata szűrőberendezés, Q= 25 m3/h, p=10 bar, 450 mikron; beépítési db szám:1 db. 
16. Iszapátemelő szivattyúk kiváltása csavarszivattyúkra 
a) Bontás: meglévő Flygt CT3126 tipusú iszapszivattyú elbontása, elszállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapátemelő szivattyú, Q= 8-25 m3/h, p=3 bar, P=5,5 kW, bal forgásirányú, frekvenciaváltóval, 
szárazonfutás elleni védelemmel, beépítési db szám:1 db. 
17. Iszapkeringtető és beoltó szivattyúk beépítése 
a) Bontás: Meglévő szivattyúk elbontása, meglévő DN150 torlócsappantyú (2 db), DN150 laposházú 
éktolózár (4 db), és a karimák kötéseinek elbontása, a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapkeringtető szivattyú, búvármotoros, függőleges tengelyű száraz beépítésű DN100 karimás 
csatlakozás. Q= 20,0 l/sec, P= 2,4 kW, H=6,0 m, beépítési db szám:2 db 
18. További létesítmények: udvartéri vezetékek, energiaellátás, villamos berendezés, mérés-, 
irányítástechnika, épületgépészeti munkák. 
19. További feladatok: 
- a létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal építési 
feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő kivitelezése; 
- átadási és megvalósulási terv készítése 
- a próbaüzemi-, és az ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás tervfejezetekben foglaltak 
szerinti mérések, laborvizsgálatok elvégzése. 
- végleges kezelési és karbantartási utasítás elkészítése. 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének 
igazolása (víztartási próbák, vízzársági próbák, forgatási próbák, üzempróbák, próbaüzem, 
tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, üzembe helyezés) 
- A hatóság által előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz 
minőségi határértékek betartásával 
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- a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes szakhatósági 
engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges példányszám + 3 
példány 
- a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiviteli munka időtartama alatt a 
folyamatos, az üzemeltetési engedélyben rögzítettek szerinti üzemet biztosítani kell. 
Nem támogatott műszaki tartalom nincs. 
A próbaüzem időtartama: 6 hónap 
II. rész: Szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése 
A vízjogi létesítési engedély száma: 4594-6/2013-11770 
Főbb mennyiségek: 
1. DN400 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 434,0 fm 
2. DN 315 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 175,5 fm (tisztítóidomok kialakításához 
szükséges) 
3. DN200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése 2.873,4 fm 
4. DN160 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 872,6 fm 
5. Tisztító akna építése, átalakítása: 135 db 
6. Tisztító idom építése: 115 db 
7. Bekötések száma:115 db 
További létesítmények: 
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán. 
További feladatok: 
- A kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése. 
- A megvalósításhoz szükséges kiegészítő feladatok megrendelése, illetve elvégeztetése 
- Időszakos engedélyek beszerzése; 
- A szükséges közműkiváltások ügyintézése és üzemeltetővel egyeztetett végrehajtása; 
- Állapotfelvétel a munkaterületről és környezetéről; 
- A bekötések helyének egyeztetése a lakossággal jelen követelményekben leírtak betartásával 
- A létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal építési 
feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő kivitelezése; 
- A környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása. 
- Minőségi követelmények maradéktalan betartása; 
- Az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének 
igazolása (víztartási próbák, vízzársági próbák, üzempróbák, szemle, tömörítési, teherbírási próba, 
teljesítménypróba) 
- Átadási és megvalósulási terv készítése 
- A vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes szakhatósági 
engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges példányszám + 3 
példány 
- Aktíválási anyag összeállítása 
- A szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. 
Mindkét rész tekintetében: 
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki 
ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”



10

kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy
egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű
módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés]. 
Nem támogatott műszaki tartalom nincs. 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a becsült érték nettó 34.968.916,- HUF
(legfeljebb azonban az Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-ának megfelelő összegű) tartalékkeretet
tartalmaz, amely nem része az ajánlattevő által megajánlott ajánlati árnak és nem illeti meg
automatikusan az ajánlattevőt. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 734347230 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 14 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

Teljes körű jótállás: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, mértéke min. 12 
hónap, maximum 60 hónap. Az Ajánlatkérő az értékelés során a megadott maximum értéket elérő 
vagy meghaladó vállalás esetén egyaránt a legmagasabb pontszámot adja. 
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható 
okból SZ-1-0-0 jelű építendő szennyvízcsatorna (Esze Tamás utca) kivitelezése (2. rész), a
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próbaüzem megkezdése, és a műszaki átadás-átvétel időpontja vonatkozásában késedelembe esik
a rész-, és véghatáridőre vonatkozóan napi késedelmi kötbér köteles fizetni, melynek mértéke a
szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás
(„Egyösszegű Ajánlati Ár”) 0,2 %-a/naptári nap, maximuma a késedelemmel érintett munka(rész)
nettó vállalkozási díjának 10 %-a. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 50 napot
meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon, illetve azt felmondja, és a
munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. 
Teljesítési biztosíték (teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek
összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű
Ajánlati Ár”) 2,5 %-a amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. A teljesítési
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 126. § (4)
bekezdése alapján, az építési munkák átadás-átvételének napjáig tartó érvényességgel. 
Jólteljesítési biztosíték: a Szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás („Egyösszegű Ajánlati Ár”) 2,5%-a, amely a kivitelezési munkákat próbaüzemmel
lezáró, műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási kötelezettség lejáratának napjáig tart.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 
Előleg visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a szerződés eljárások eredményeként kötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti, illetőleg a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdésében
meghatározott formában. Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés
b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os
közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az
ajánlattevő az előleg lehívásával élni kíván. 
A biztosítékok Kbt. 126.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig, előleg esetén az előleg számlával
egyidejűleg történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Az Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a 
Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. Az előleg igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. 
rendelet 57/A. § (2)-(5) bekezdése szabályozza. Az előleg visszafizetése az első részszámla 
benyújtásával kezdődik és a rész- és végszámlákból (számlaösszegből) való levonással, egyenlő 
részletekben történik. A levonás mértéke az igényelt előleg aránya az Egyösszegű Ajánlati Árra eső 
elszámolható költséghez viszonyítva, legfeljebb 30 %.
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Az előleg elszámolásának részletes szabályait a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (6) bekezdése
alapján a központi koordinációs szerv határozza meg. A előleggel kapcsolatos dokumentumok
elérhetők az http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai címen 
A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott ütemezésnek megfelelően jogosult 4 db
részszámlát – ideértve a végszámlát is – benyújtani az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-ot,
50%-ot, 75%-ot, illetve 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A vállalkozási díj kifizetése a
dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, az igazolt szerződésszerű rész- vagy
végteljesítést követően a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésében és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130.
§-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30
napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre a KEOP-1.2.0/09-11
támogatási konstrukcióra irányadó szállítói finanszírozás szabályai alapján. Amennyiben a
teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az
előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3)
bekezdésével összhangban kerül sor a KEOP-1.2.0/09-11 támogatási konstrukcióra irányadó
szállítói finanszírozás szabályai szerint, figyelemmel a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában
foglaltakra. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben – a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel – alkalmazza. 
A részszámlák és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a
teljesítés igazolásalapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése
rendelkezéseivel összhangban. A szerződés teljesítése során legfeljebb 3 részszámla és végszámla
nyújtható be - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak, továbbá a mindenkori
hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a
végszámla benyújtására az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. A
részszámlák kibocsátására a nyertes ajánlattevőnek az általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 25, 50 és 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetősége. 
KEOP-1.2.0/09-11 támogatási konstrukció A támogatás szempontjából elszámolható munkák
költségének mértékéig a számlák 86,956028 %-a EU és a hazai központi költségvetési
támogatásból, valamint 13,043972 %-a és az ÁFA teljes összege ajánlatkérői saját forrásból kerül
finanszírozásra. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az Ajánlatkérő a teljesítésigazolás
kiadása és az elszámolás tekintetében a Kbt. 130. § (1)-(2) és (6) bekezdését megfelelően
alkalmazza. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá: 
—Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet, 
—Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.
§-a, 
—A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet
(projekttársaságot).

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

- FIDIC Piros Könyv Általános Feltételei
- A nyertes ajánlattevőnek feladata, hogy közreműködjön az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és
esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásai teljesítésében. Az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel
és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásait a dokumentáció tartalmazza.

III.2) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és a h)-kc) pontok és a Kbt. 
57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az 
eljárás során következik be. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján 
nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és a h)-kb) pontja, a Kbt. 
56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem 
állnak fenn. Az Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 
„közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) alpontja szerint köteles igazolni. 
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) 
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-kc) 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja 
szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok 
hatálya alá. 
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi 
keltezésűeknek kell lenniük. 
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a 
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló
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útmutatóira [KÉ 2013/141. szám (2013/11/29) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók
elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő által az ajánlat részeként benyújtandó: 
P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, – a nyilatkozat kiadásának napján létező 
valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi 
tartalommal: 
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja, 
- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, 
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - 
illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától, 
valamint 
- volt-e tizenöt napot meghaladó sorbaállás valamelyik vezetett számláján. 
„Sorbaállás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 
meghatározott fogalmat érti. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés a) pont]. 
P.2./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját 
vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolata 
a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges; 
Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű 
másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az 
alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. 
§ (1) bekezdés b) pont]. 
P.3-P.4./ a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen 
időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztisztító telep építési, felújítási munkákból, 
illetőleg szennyvíz-hálózat építési, felújítási munkákból származó)– általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) 
bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont]. 
Ha az Ajánlattevő a P.2-P.4./ pontokban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely miatt beszámoló és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása 
során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett 
ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 
jogi formában működik, amely tekintetében beszámol és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról.
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P.5-P.6./ felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás
egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége
igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya [Kbt. 55 § (1)
bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés d) pont]. 
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) albekezdése és (5) bekezdése szerinti
igazolásokat is elfogad a P.1-P.6./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. 
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben az előírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlanná nyilvánítja az Ajánlattevőt, ha: 
P.1./ bármely részre történő ajánlattétel esetén az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított kettő éves időtartamban az eljárást megindító felhívás feladásának napján 
létező bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorbaállás volt. 
P.2./ bármely részre történő ajánlattétel esetén a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását 
megelőzőt három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt. 
Ha az ajánlattevő a P.2./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert 
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.2./ pont szerinti a 
működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha 
működésének ideje alatt a P.2./ pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje 
alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig): 
I. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztelep építési és 
felújítási munkákból származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az 
250.000.000,- HUF (kettőszázötvenmillió forint) összeget, 
II. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízhálózat építési és 
felújítási munkákból származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az 
100.000.000,- HUF (százmillió forint) összeget. 
P.3./ I. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 
három üzleti évben összesen legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 520.000.000,- 
HUF (ötszázhúszmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszakban 
szennyvíztisztító telep építési és felújítási munkákból származó, összesen legalább – általános 
forgalmi adó nélkül számított – 500.000.000,- HUF (ötszázmillió forint) összegű árbevétellel. 
P.4./ II. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 
három üzleti évben összesen legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 210.000.000,- 
HUF (kettőszáztízmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszakban 
szennyvízhálózat építési és felújítási munkákból származó, összesen legalább – általános forgalmi 
adó nélkül számított – 200.000.000,- HUF (kettőszázmillió forint) összegű árbevétellel. 
P.5./ I. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik 300.000.000,- HUF/év és 50.000.000,- 
HUF/kár mértékű építés (kivitelezési)- szerelési feladatokra kiterjedő szakmai
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felelősségbiztosítással. 
P.6./ II. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik 200.000.000,- HUF/év és 50.000.000,-
HUF/kár mértékű építés (kivitelezési)- szerelési feladatokra kiterjedő szakmai
felelősségbiztosítással. 
A közös ajánlattevők a P.3-P.4./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények-nek
együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1-P.2./ és P.5-P.6./ pontban előírt feltételnek elegendő, ha
közülük egy felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1-M.2./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb 
közbeszerzés tárgykörében végzett (szennyvíztisztító telep építésére, felújítására, bővítésére, 
illetőleg szennyvízcsatorna hálózat építésére, felújítására és bővítésére vonatkozó) kivitelezési 
munkáit ismer-tető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kiállított 
referencia-igazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább: 
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 
— a kivitelezési tárgyát, mennyiségét és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját teljesítés 
mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás vagy 
-nyilatkozat több kötelezett (vállalkozó) teljesítésére utal) 
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 
— ellenszolgáltatás összegét, 
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) 
pont]. 
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági 
követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi 
tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. 
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló szervezetnek (személynek) összefoglaló táblázatot 
kell csatolnia – az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal – a referenciákról. 
M.3-M.4./ azoknak a szakembereknek (szerveze-teknek) a megnevezése, képzettségük és szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) 
bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat 
mellett csatolandó: 
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, mely 
tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is, 
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata; 
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva. 
M.5./ ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvány vagy azzal a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint egyenértékű más tanúsítvány, vagy 
az egyenértékűnek tekintett környezetirányítási rendszer részletes bemutatása és az 
egyenértékűség indokolása [Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. 
§ (2) bekezdés f) pont]. 
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a (1a) albekezdése 
szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.5./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve
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mellett. 
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik 
(vagy együttesen nem rendelkeznek): 
M.1./ I. részre történő ajánlattétel esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, minimum 250 m3/d kapacitású szennyvíz-tisztító 
telep építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melyben az ellenszolgáltatás nettó összege 
elérte a 250.000.000,- HUF (kettőszázötvenmillió forint) összeget. 
Az M.1./ pontban meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazol. Az M.1./ pontban előírt feltétel (elvárt referencia) egy szerződéssel 
teljesíthető. 
M.2./ II. részre történő ajánlattétel esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 60 hónapban szennyvízcsatorna hálózat építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására 
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával vagy 
referenciákkal, mely(ek) nettó összértéke (ellenszolgáltatás) eléri a 120.000.000,- HUF 
(százhúszmillió forint) összeget. 
Az M.2./ pontban meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazol. Az M.2./ pontban előírt feltétel (nettó összértékre vonatkozó követelmény) 
több, de legfeljebb 3 db, M.2. pontban meghatározott tárgyú referenciával teljesíthető. 
Ha közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a 
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 
beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők 
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett 
teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
M.3./ I. részre történő ajánlattétel esetén: Azoknak a szakembereknek megnevezése, végzettségük 
ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: 
M.3.1./ Vállalkozó képviselője (1 fő), aki: 
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, 
— minimum 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett mélyépítési munkákban, valamint 
— korábban Vállalkozó képviselőjeként vagy felelős műszaki vezetőként részt vett FIDIC 
szerződéses feltétel szerint megvalósuló, szennyelvezetéssel és/vagy -kezeléssel összefüggő 
építési beruházásban. 
M.3.2./ Felelős műszaki vezetők (3 fő): 
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkeznek,— akik felelős műszaki vezetőként rendelkeznek 
min. 3 éves gyakorlattal építőipari kivitelezés területén, valamint min. 1 éves gyakorlatot szereztek 
szennyelvezetéssel és/vagy -kezeléssel összefüggő építési munkákban.
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M.4./ II. részre történő ajánlattétel esetén: Azoknak a szakembereknek megnevezése, végzettségük
ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: 
M.4.1./ Vállalkozó képviselője (1 fő), aki: 
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, 
— minimum 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett mélyépítési munkákban, valamint 
— korábban Vállalkozó képviselőjeként vagy felelős műszaki vezetőként részt vett FIDIC
szerződéses feltétel szerint megvalósuló, szennyelvezetéssel és/vagy -kezeléssel összefüggő
építési beruházásban. 
M.4.2./ Felelős műszaki vezetők (1 fő), aki: 
— felsőfokú műszaki végzettségű, 
— felelős műszaki vezetőként rendelkezik min. 3 éves gyakorlattal mélyépítés területén, valamint
min. 1 éves gyakorlatot szerzett szennyelvezetéssel és/vagy -kezeléssel összefüggő építési
munkákban. 
Az Ajánlatkérő az M.3.2./ és M.4.2./ alpontban meghatározott egy éves gyakorlatot teljesítettnek
tekinti, ha a szakember: 
a) min. 1 éves időszakban szennyelvezetéssel összefüggő építési munkákban vagy 
b) min. 1 éves időszakban szennyvízkezeléssel összefüggő építési munkákban gyakorlatot szerzett,
vagy 
c) szennyelvezetéssel és -kezeléssel összefüggő építési munkákban összesen min. 1 éves szakmai
gyakorlatot szerzett. 
M.5./ bármely részre történő ajánlattétel esetén ISO 14001:2004 szerinti vagy a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű rendszerrel vagy környezetvédelmi
intézkedésekkel. 
A közös ajánlattevők a M.1.-M.5./ pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt



19

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

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

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF) 7
2. A vállalt jótállás időtartama (min. 12
hónap, max. 60 hónap)

1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/03/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 75000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A vételárat utólag, az eljárás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatást (összegezés kiküldését)
követő 5 napon belül, kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetek kötelesek
megfizetni. A dokumentáció díját az Ajánlatkérő OTP NyRt.-nél vezetett 11731063-15331524 számú
számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalás közleményében a befizetés jogcímét
(dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-iktatószámot] fel kell tüntetni. A
dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza. Ha az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
szerződést köt, a dokumentáció díja a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített (második helyezettként kihirdetett) szervezetnek visszajár.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/03/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

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

Dátum: (év/hó/nap)

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Dátum: 2014/03/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 204. sz. tárgyaló
terem)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a
Kbt. 62. § (3)-(7) bekezdése szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

KEOP-1.2.0/09-11 számú, „Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása” megnevezésű pályázati
konstrukció. Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054.

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az irányadó kapcsolattartási
pontban, az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától munkanapokon 9.00 - 12.00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 10.00 óra között, valamint írásos
kérésre postai úton a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció átvételekor az
átvevőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét
és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlatkérési dokumentáció
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján
- ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell
átvennie (a dokumentációt átvevőnek tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban
megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ajánlatkérő a fenti időpontokban és címen lehetőséget biztosít a dokumentációba történő előzetes
betekintésre.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

1-10 pont
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V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1-2. értékelési szempontok esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempontok
esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a
kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a
pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő három tizedes jegyig veszi figyelembe
további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2 P.1-P.6. pont és III.2.3.: M.1-M.5. pont

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű
mértéke: I. részre történő ajánlattétel esetén 6.000.000,- HUF (hatmillió forint), II. részre történő
ajánlattétel esetén: 2.000.000,- HUF (kettőmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek az 11731063-15331524 számú
bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség-vállalást tartalmazó –
kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az
Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az eljárást
megindító felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátását az ajánlatában – részajánlati körönként külön – köteles a terhelési
értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel részenként külön-külön úgy igazolni,
hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást – kivéve a terhelési értesítőt – befűzés nélkül, azt az
ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve,
annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül
visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen

V.4) Egyéb információk:

V.4.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(8) 
bekezdéseiben, a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű 
határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő 
tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző harmadik munkanapot. Ajánlatkérő a kivitelezés helyszínein bejárásra biztosít 
lehetőséget. A helyszíni bejárás időpontja az eljárást megindító felhívás közzétételét követő hét 
keddi napon 10:00. Találkozó helye: 7300 Komló, Városház tér 3. I. emeleti tanácskozóterem.
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V.4.2.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt 
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy nyomtatott példányban kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. 
V.4.3.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérőnek az irányadó kapcsolattartási 
pontban megadott címén, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának 
határideje lejártáig munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján pedig 8.00 - 10.00 óra között. 
V.4.4.) Az ajánlatok formai feltételei: Ajánlattevőnek az ajánlatát a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Az ajánlatot 1 db nyomtatott 
példányban, valamint 1 db, a nyomtatott dokumentummal megegyező elektronikus (CD/DVD 
adathordozón rögzített) formában kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti 
(papír alapú) példány számít irányadónak. 
V.4.5.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról 
szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A 
megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges 
felelősséget kell vállalniuk. 
V.4.6.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat 
formájában meg kell jelölnie: 
- a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont]; 
- ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont]; 
- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlati Felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]. 
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) 
pontja és/vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása 
kötelező. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) továbbá az ajánlatában: 
- az ajánlata részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) 
nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati 
elemeket), amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek. 
- nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés]; 
- nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés]; 
- nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és az idegen nyelvű 
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordításokért való felelősségvállalásról; 
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- az előleg visszafizetési, teljesítési és a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre 
bocsátásáról [Kbt. 126. § (5) bekezdés]. 
V.4.7.) Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, 
illetőleg az alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat: 
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a 
vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén 
az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható; 
- 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. 
V.4.8.) Indikatív műszaki ütemterv, költségvetés: Az Ajánlattevőnek az Ajánlata részeként indikatív 
műszaki ütemtervet és költségvetést (Egyösszegű Ajánlati Ár bontása) kell csatolnia a 
dokumentációban meghatározott tartalommal. 
V.4.9) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden 
dokumentumot – kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló bankgaranciát vagy 
kötelezvényt – egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 
V.4.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét 
vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, 
igazolásokat is. 
V.4.11.) Informálódás a teljesítés feltételeiről: Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján 
tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal 
élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
V.4.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a mérlegadatok és árbevételi adatok átváltása esetében az üzleti év fordulónapján, 
míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást 
megindító felhívás közzététele napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás 
feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén 
az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem 
HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni. 
V.4.13.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő nem 
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
V.4.14.) Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt 
vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. §
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(5) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság 
igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben 
az érintett – a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési 
Hatóság Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az 
alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36. § (5) 
bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az Ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja. 
V.4.15.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az 
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az 
összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti 
meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
V.4.16.) Szakemberekre vonatkozó további előírások: Az Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőt, hogy az 
ajánlatában nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember(eke)t mely – az 
ajánlati felhívás III.2.3. M.3.1-M.4.2. pontja szerinti – pozícióra kívánja megajánlani, illetve, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötésig gondoskodik az M.3.2-M.4.2. pont kapcsán megjelölt 
szakemberek kamarai regisztrációjáról, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a regisztráció elmaradása 
a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti (melyre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) 
bekezdésére tekintettel a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a 
szerződést). Az M.3.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott 
szakemberek közül legalább 1-1 főnek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a 
szerződés időtartama alatt) rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, 
MV-ÉG és MV-ÉV (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A, 
MV-ÉP/ÉV és MV-ÉP/ÉG) műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel (egy 
szakember csak egy jogosultsági követelményt teljesíthet) . Az M.4.2. pont szerinti alkalmassági 
feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt 
követően a szerződés időtartama alatt) rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-VZ (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A) 
műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. 
V.4.17.) Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási 
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. 
V.4.18.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását 
követő napon kezdődnek. 
V.4.19.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
V.4.20.) Feltételes eljárás: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) 
bekezdése szerint Ajánlatkérő jelen eljárás tárgyát képező beruházás finanszírozása érdekében 
pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/09-11 pályázati konstrukció keretében. A pályázat elbírálása 
folyamatban van, amelyre tekintettel az Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján jár el, 
azaz amennyiben a támogatásra irányuló igény elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadására kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Az Ajánlatkérő 
az előzőek mellett a támogatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként



26

megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. 
V.4.21.) Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/02/21 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető 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 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:
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E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító
telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei
alapján.

1) Rövid meghatározás:

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei
alapján.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232420-2

45232421-9
45252100-9
45252130-8

3) Mennyiség

A vízjogi létesítési engedély száma: 5579-6/2012-11769 
A szennyvíztisztító telep kapacitása: Q= 850 m3/h (Q= 13.000 m3/d) 
Szippantott szennyvíz: Q= 122 m3/d 
Biológiai kapacitás: 24.733 LEÉ 
BOI5 kapacitás: 2.202 kg BOI5/d 
A szennyvíztisztító telep alábbi létesítményeinek szerkezeti, gépészeti és villamos felújítására, 
korszerűsítésére kerül sor. 
Főbb mennyiségek: 
1. Szivattyúház felújítása, átemelő szivattyúk cseréje
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a) Bontás 
A szivattyúházban lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, csövek, csőidomok, 
szerelvények, karimák, csőkötések elbontása, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. Egy darab 
tolózár kezelő állvány áthelyezése. 
b) Gépészeti berendezések 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, frekvenciaváltóval, Q=450m3/h, H= 10,4m, P=18,5kW, 2+1 db; 
- Zsompszivattyú, P=0,37 kW úszókapcsolóval, 10 m kábel+dugalj, 1 klt. 
2. Új kőfogó akna építése 
Mérete: 3x1,2 m vasbeton műtárgy ráccsal és kezelő pódiummal. 
3. Rács és homokfogó műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás 
- Vízgép gyártmányú gépi tisztítású íves rács elbontása, elszállítása 2 klt; 
- szállítószalag és szállítószalag tartó vályú elbontása, elszállítása 1 klt; 
- DN800 körzárású zsiliptolózárak (4db), és bukózsilipek (4db) elbontása, elszállítása; 
- forgódugattyús fúvók és szívóvezetékeinek elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú lengő homokkihordó elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú szivattyús homokkiemelő kotró berendezés elbontása, elszállítása 1 klt; 
b) Gépészeti berendezések 
- Rács, szűrődob átmérő 600 mm nyújtott dobhossz, résméret 5 mm Működtetése fordulatszám 
szabályozóval, felvízszintről vezérelve, Qmax=236 l/s, P=1,5 kW, villamos vezérlőegységgel, 
beépítési db szám: 4 db; 
- Csigás homokvíztelenítő, Qmax= 8,5 l/s, P=0,55 kW villamos vezérlőegységgel, beépítési db szám: 
1 db; 
- 4 m3-es konténer forgózsámolyos konténerkocsival, vászon lefedéssel, sínpályával, beépítési db 
szám: 2 db; 
- Víztelenített rácsszemét kihordó szállítószalag, meghajtás: dobmotoros, P=1,5 kW, szerkezeti 
hossz: 7500 mm, heveder szélesség: 500 mm, beépítési db szám: 1 db. 
4. Homokfogó műtárgy felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
- Fúvó: hangtompító burkolattal, fekvenciaváltóval, lefúvató szeleppel Q=115 m3/h, p=450 mbar, 
P=3 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Homokeltávolítás: homokkiemelő zagyszivattyú, Q=30m3/h, h=7m, csatlakozás: DN65, PN10, 
P=1,7kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Hosszanti szivattyús homokkotró, tüzihorganyzot hídszerkezettel, műanyag fényáteresztő 
rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, korrózióálló csővezetékek, 
szerelvényekkel, végálláskapcsolóval, forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel 
P=0,18kW, beépítési db szám: 1 db. 
5. Előülepítő medencék felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
2 db téglalap alaprajzú vasbeton műtárgy 
a) Bontás: Az előülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, szerelvények, 
zsiliptolózárak, stengelfejek, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, iszapszívócső karimával, és a 
telepen kijelölt tárolóba szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével, hajtás 
teljesítménye 0,18 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Búvármotoros úszóiszap szivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=9 l/s H=7,4m 
P=3,1kW, beépítési db szám: 1 db; 
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- Iszapszivattyú, Q=10 l/s, H= 7,5m, P=2,4 kW, beépítési db szám: 2 db. 
6. Eleveniszapos medence: meglévő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
- Meglévő levegőztetők elbontása (6 darab), meglévő bukózsilipek elbontása, (4 darab), meglévő 
szerelvények kiszerelése (2 darab DN200, 3 darab DN600), szerelési közdarabok (DN600: 1 db, 
DN200: 2 db) és a szerelőkarimák (DN600: 2 db) kötéseinek bontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Felületi levegőztető, rotor átmérője: 1900 mm átm., motor névleges teljesítménye: 55 kW, 
fordulatszám: 59,7 1/perc, Szabályozás: frekvenciaváltóval (oldott oxigén), beépítési db szám: 4+2 
db; 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfelvétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, Fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám: 
2+1 db; 
- Nitrát recirkulációs búvármotoros szennyvízszivattyú, csatlakozás: DN250, PN10, munkapontok: 
140 m3/h 1,6 m, 280 m3/h 1,9 m, 420 m3/h 2,0 m, teljesítmény: 9 kW + csatlakozó láb, felső 
vezetőcsőtartó, Mini-CAS II jelátalakító, vezérlés: frekvenciaváltóval (mennyiség), beépítési db 
szám: 2+1 db. 
7. Utóülepítő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: Az utóülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő tolólapos kotró, 
szivattyúk, szerelvények, zsiliptolózárak, stengelfejek, DN300 fölösiszap csővezeték, DN250 
iszapszívó vezeték, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- 2 db Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével; 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=18l/s , H=4,2m, P= 
2,4kW, beépítési db szám: 4 db; 
- Csurgalékvíz szivattyú, Q=6 l/s, H=8,0 m, P= 1,2 kW, beépítési db szám: 1 db. 
8. Fertőtlenítő medence felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: Meglévő Vízgép gyártmányú tolólapos kotró berendezés elbontása, elszállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotró típusa: TK-6 Anyagminőség: tüzihorganyzot hídszerkezet, műanyag fényáteresztő 
rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, végálláskapcsolóval, 
forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel, beépítési db szám: 1 db; 
- Nyomásfokozó szivattyú, Q= 26 m3/h, H=70 m frekvenciaváltóval, beépített 
visszacsapószelep-pel, beépítési db szám: 1 db. 
9. Telepi átemelő gépészeti berendezések cseréje 
a) Gépészeti berendezések: 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, DN100 karimás, csatlakozás. Q= 25 l/sec, P= 3,1 kW, H=8,0 m, 
vezetőszár: 2"- os L= 6,0m, beépítési db szám: 2 db 
10. Előkezelő műtárgy felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
Meglévő levegőztető elbontása, meglévő bukózsilip elbontása, meglévő szerelvények kiszerelése (5 
darab DN200), szerelési közdarab (DN200: 2 db) és szerelőkarimák (DN200: 2 db) kötéseinek 
bontása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfel-vétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám:1
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db. 
11. Tároló épület építése 
- földszintes konténer tároló: 49 m2 
12. Iszapsűrítő műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd, uszadékeltávolító szerkezet, 
bevezető henger, bukóvályú és merülőlemez, vályútartó konzolok), csövek, csőidomok, karimák 
elbontása a medence belsőfaláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm=0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
13. Iszaptároló műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd,uszadékeltávolító szerkezet, 
bevezető henger,, bukóvályú és merülőlemez, vályútartó konzolok) , csövek, csőidomok, karimák 
elbontása a medence belső faláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm= 0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
14. Iszapkezelő gépház gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: hőcserélők leszerelése, csatlakozó csövek lezárása, ill. kikötése, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapsűrítő, Q=25m3/h, P=0,75kW, beépítési db szám:1 db; 
- Flokuláló reaktor, Q= 25 m3/h Anyaga: AISI 304, beépítési db szám:1 db; 
- Iszapfeladó szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 8-25 m3/h, P=5,5 
kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1 db; 
- Sűrített iszap szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 3-10 m3/h, P= 4 
kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1+1 db; 
- Polielektrolit oldó és adagoló berendezés,-folyékony koncentrátum, max. kapacitás: 3 liter 
koncentrált polimer/h max.150 l vízben oldva, teljesítmény:100W H= 4 bar, beépítési db szám:1 db. 
15. Tisztított szennyvíz 
a) Bontás: Meglévő nyomásfokozó elbontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Nyomásfokozó szivattyú, DN32/NNy10 P= 1,5kW; 6 bar; Q=6m3/h, beépítési db szám:1 db; 
- automata szűrőberendezés, Q= 25 m3/h, p=10 bar, 450 mikron; beépítési db szám:1 db. 
16. Iszapátemelő szivattyúk kiváltása csavarszivattyúkra 
a) Bontás: meglévő Flygt CT3126 tipusú iszapszivattyú elbontása, elszállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapátemelő szivattyú, Q= 8-25 m3/h, p=3 bar, P=5,5 kW, bal forgásirányú, frekvenciaváltóval, 
szárazonfutás elleni védelemmel, beépítési db szám:1 db. 
17. Iszapkeringtető és beoltó szivattyúk beépítése 
a) Bontás: Meglévő szivattyúk elbontása, meglévő DN150 torlócsappantyú (2 db), DN150 laposházú
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éktolózár (4 db), és a karimák kötéseinek elbontása, a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapkeringtető szivattyú, búvármotoros, függőleges tengelyű száraz beépítésű DN100 karimás
csatlakozás. Q= 20,0 l/sec, P= 2,4 kW, H=6,0 m, beépítési db szám: 2 db 
18. További létesítmények: udvartéri vezetékek, energiaellátás, villamos berendezés, mérés-,
irányítástechnika, épületgépészeti munkák. 
19. További feladatok: 
- a létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal építési
feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő kivitelezése; 
- átadási és megvalósulási terv készítése 
- a próbaüzemi-, és az ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás tervfejezetekben foglaltak
szerinti mérések, laborvizsgálatok elvégzése. 
- végleges kezelési és karbantartási utasítás elkészítése. 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének
igazolása (víztartási próbák, vízzársági próbák, forgatási próbák, üzempróbák, próbaüzem,
tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, üzembe helyezés) 
- A hatóság által előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz
minőségi határértékek betartásával 
- a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes szakhatósági
engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges példányszám + 3
példány 
- a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiviteli munka időtartama alatt a
folyamatos, az üzemeltetési engedélyben rögzítettek szerinti üzemet biztosítani kell. 
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki
ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy
egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű
módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés]. 
A próbaüzem időtartama: 6 hónap 
Nem támogatott műszaki tartalom nincs. 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a becsült érték nettó 24.959.000,- HUF
(legfeljebb azonban az Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-ának megfelelő összegű) tartalékkeretet
tartalmaz, amely nem része az ajánlattevő által megajánlott ajánlati árnak és nem illeti meg
automatikusan az ajánlattevőt. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 524139000 Pénznem: HUF

VAGY:
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és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 14 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító
telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében szennyvízcsatorna
hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

1) Rövid meghatározás:

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében szennyvízcsatorna
hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232400-6

45232410-9
45232411-6
45233251-3

3) Mennyiség

A vízjogi létesítési engedély száma: 4594-6/2013-11770 
Főbb mennyiségek: 
1. DN400 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 434,0 fm 
2. DN 315 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 175,5 fm (tisztítóidomok kialakításához 
szükséges) 
3. DN200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 2.873,4 fm 
4. DN160 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 872,6 fm 
5. Tisztító akna építése, átalakítása: 135 db 
6. Tisztító idom építése: 115 db 
7. Bekötések száma:115 db 
További létesítmények: 
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán. 
További feladatok: 
- A kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése. 
- A megvalósításhoz szükséges kiegészítő feladatok megrendelése, illetve elvégeztetése
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- Időszakos engedélyek beszerzése; 
- A szükséges közműkiváltások ügyintézése és üzemeltetővel egyeztetett végrehajtása; 
- Állapotfelvétel a munkaterületről és környezetéről; 
- A bekötések helyének egyeztetése a lakossággal jelen követelményekben leírtak betartásával 
- A létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal építési
feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő kivitelezése; 
- A környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása. 
- Minőségi követelmények maradéktalan betartása; 
- Az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének
igazolása (víztartási próbák, vízzársági próbák, üzempróbák, szemle, tömörítési, teherbírási próba,
teljesítménypróba) 
- Átadási és megvalósulási terv készítése 
- A vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes szakhatósági
engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges példányszám + 3
példány 
- Aktíválási anyag összeállítása 
- A szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. 
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki
ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy
egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű
módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés]. 
Nem támogatott műszaki tartalom nincs. 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a becsült érték nettó 10.009.916,- HUF
(legfeljebb azonban az Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-ának megfelelő összegű) tartalékkeretet
tartalmaz, amely nem része az ajánlattevő által megajánlott ajánlati árnak és nem illeti meg
automatikusan az ajánlattevőt. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 210208230 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)
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Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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