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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18427
Postai cím: Gépállomás út 4
Város: Taktaharkány
Postai irányítószám: 3922
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Gadnai Mária
Telefon: 47/378 001
E-mail: jegyzo@taktaharkany.axelero.net
Fax: 47/378 014
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Társulás
I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
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)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat építésére FIDIC piros könyv szerint (1. rész),
valamint szennyvíztisztító-telep építésére FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és
Taktaszada községekben (KEOP-1.2.0/2F/09-20010-0093)
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Taktaharkány és Taktaszada közigazgatási területe
NUTS-kód HU311
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 hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, 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 vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat építésére FIDIC piros könyv szerint (1. rész),
valamint szennyvíztisztító-telep építésére FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és
Taktaszada községekben (KEOP-1.2.0/2F/09-20010-0093).
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45232400-6
45232410-9
45232411-6

Kiegészítő szójegyzék

45232423-3
45232420-2
45252100-9
45252140-1
45233141-9
39350000-0
71200000-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat építésére FIDIC piros könyv szerint (1. rész),
valamint szennyvíztisztító-telep építésére FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és
Taktaszada községekben (KEOP-1.2.0/2F/09-20010-0093).
1.rész: szennyvízcsatorna hálózat építése FIDIC piros könyv szerint, becsült érték: 1.351.556.845
Ft, amelyből nem elszámolható költség: 7.950.800 Ft
Taktaharkány településen épül összesen:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 1.244 db
Taktaharkány község kül- és belterülete: 39,13 km2
Taktaharkány község belterülete: 2,33 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna (DN 200 KG PVC): 19.047 fm
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Szennyvíz nyomóvezeték (D63, 90, 125, 160 KPE): 2.733 fm
Házi bekötés (DN 150 KG PVC): 11.059 fm
Házi nyomóbekötés (D50 KPE): 550 fm
Közterületi átemelő: 5 db
Házi beemelő egység: 61 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 19.047 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 2.733 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 21.780 m
Külterületi nyomott vezeték hossz: 0 m
Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 21.780 m
Házi bekötő vezeték (gravitáció s+ nyomott): 11.609 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 33.389 m
Taktaszada településen épül összesen:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 583 db
Taktaszada község kül- és belterülete: 25,74 km2
Taktaszada község belterülete: 1,53 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna (DN 200 KG PVC): 10.328 fm
Szennyvíz nyomóvezeték (D63, 90, 110, 200): 4.622 fm
Házi bekötés (DN 150 KG PVC): 4.294 fm
Házi nyomóbekötés (D50 KPE): 90 fm
Közterületi átemelő: 3 db
Házi beemelő egység: 12 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 10.328 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 1.727 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 12.055 m
Külterületi nyomott vezeték hossz: 2.895 m
Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 14.950 m
Házi bekötő vezeték (gravitációs+nyomó): 4.384 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 19.334 m
Taktaharkány és Taktaszada települések együttes adatai:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 1.827 db
Taktaharkány és Taktaszada községek kül- és belterülete együttesen: 64,87 km2
Taktaharkány és Taktaszada községek belterülete együttesen: 3,86 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna: 29.375 fm
Szennyvíz nyomóvezeték: 7.355 fm
Házi bekötés (gravitációs): 15.353 fm
Házi bekötés (nyomott): 640 fm
Közterületi átemelő: 8 db
Házi beemelő egység: 73 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 29.375 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 4.460 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 33.835 m
Külterületi nyomott vezeték hossz: 2.895 m
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Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 36.730 m
Házi bekötő vezeték: 15.993 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 52.723 m
Támogatás szempontjából nem elszámolható tételek megnevezése:
Kopóréteg helyreállítása közutaknál (AC-11/F aszfalt kopóréteg, 4 cm vastagságban a sávos
helyreállításon felüli homogén felület kialakítása végett 1,2 m szélességben):
Taktaharkány: 304,3 m3
Taktaszada: 137,3 m3
441,6 m3
A megvalósítás idejébe bele van számolva az állami út második ütemben történő kivitelezése. A
szennyvíztisztító telep próbaüzeme alatt az út helyreállítási munkák megvalósíthatóak.
2.rész: szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint:
becsült érték: 282.353.832 Ft.
Tervezési feladat:
A szennyvíztisztító-telep esetében vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és tenderterv
áll rendelkezésre, így nyertes ajánlattevőnek kiviteli tervdokumentációt kell készítenie.
• Kiviteli tervdokumentáció készítése
• Magasépítményhez kapcsolódó építési engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése.
• A próbaüzem lefolytatása, üzemeltető személyzet betanítása, próbaüzemi zárójelentés, végleges
kezelési, karbantartási utasítás elkészítése.
Amennyiben az ajánlattevő eltér az indikatív tervben meghatározott műszaki megoldástól a
megbízói követelményekre tekintettel vízjogi engedélyes tervet kell készítenie és az engedélyezési
eljárást lefolytatni majd ennek megfelelően elkészíteni a kiviteli tervet.
Kivitelezési feladat:
Szennyvíztisztító telep kivitelezése a Megrendelői követelmények elnevezése dokumentumban
meghatározottaknak megfelelően.
Jelenlegi adatok:
Telep kapacitás 400 m3/d, 5450 LE
Az óracsúcs szennyvízmennyiség(1/8): Qh = 50,0 m3/h
A meglévő műtárgyak közül a szippantott szennyvíz fogadó és a tisztított szennyvíz átemelő
(szivattyúcserével) marad üzemben a fejlesztés során.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a dokumentáció, illetve
az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az engedély meghosszabbítása iránti kérelem
benyújtása 2012. október 31-én megtörtént.
Rendelkezésre álló engedélyek:
- Taktaharkány és Taktaszada községek, szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési
engedélye
Ügyiratszám: 7391-28/2010.
- Taktaharkány és Taktaszada községek szennyvízelvezetésének és tisztításának kivitelezési
munkálataira kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása
Ügyiratszám:10798-8/2011.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a telepre vonatkozó meglévő létesítési
engedélyek indikatívak.
A Taktaharkány és Taktaszada községek, szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési
6

engedély (ügyiratszám: 7391-28/2010.) IV. pontjában Az érintett szakhatóságok előírásai
részletesen tartalmazza a szakhatóságok hozzájáruló nyilatkozatát. Mivel az engedélyezési eljárás
során az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kéri és
kapja meg az érintett szakhatóságok előírásait amelyeket tartalmaz az engedély.
Rendelkezésre álló tervek:
- Taktaharkány és Taktaszada szennyvízelvezetés és tisztításának elvi vízjogi engedélyezési terve
- Taktaharkány és Taktaszada szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési
engedélyezési terve
- Taktaharkány és Taktaszada szennyvízelvezetésének és tisztításának tender terve
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az
Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljesítési határidő a 6 hónapos próbaüzemet is tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tartalékkeret egyik részben sem került meghatározásra,
így tartalékkeret lehívására nem kerülhet sor.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
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) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre 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
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Mindkettő rész esetében irányadó:
Jótállási kötelezettség: 24 hónap. Időbeli hatálya: a jótállási kötelezettségkezdetének időpontjától
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(a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi igazolás kiállításának
napja) a jótállási időszak végéig.
Nyertes ajánlattevőt a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettségvállalás terheli, különös
tekintettel az alábbi jogszabályokra: a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet és
a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
Késedelmi kötbér: az adott szerződésre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár 0,2%-a naponta, felső
határa 5%.
Amennyiben ajánlattevő előlegre tart igényt, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania a
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. §. (1) bekezdésének d) alpontja szerint akként, hogy az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a)
bekezdése értelmében „(1a) 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 [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége
alól.
Az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérővel egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az
előleg-visszafizetési biztosíték esetében a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011. (I.28.)
Korm. rendelet 57. § (1) d) bekezdésében foglaltak az irányadóak,
Teljesítési és jótállási biztosíték: az egyösszegű ajánlati ár 2%-a.
A teljesítési és jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét – részenként - a Megrendelő
számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja alapján, míg az előleg visszafizetési biztosíték – részenként - nyújtása a
módosított 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b-1g) pontja szerint történik.
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési
biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik. A támogatási arány százalékos mértéke: 84,081456%.
A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő – Mérnök által leigazolt összegű,
szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei - ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a Kbt. 130. § (1)-(3), a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet,
valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezései szerint, szállítói finanszírozás
alapján.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet
tartalmazza.
A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt
tevékenysége alapján, a szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevő által becsatolt végleges
fizetési ütemtervhez (Fizetési Ütemterv) igazodó esedékességgel jogosult a díjazásra.
Fizetési ütemezés:
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1.rész:A teljesítés során részszámla teljesítésarányosan, az ellenőrzött kivitelezési munka
előrehaladásával összhangban, a Fizetési Ütemterv szerint, de legfeljebb havonkénti
esedékességgel nyújtható be. A Vállalkozó – az előleg-számla kivételével – számla kiállítására a
független FIDIC mérnök által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult azzal, hogy az
egyes közbenső számlák összege nem lehet kevesebb nettó 100 millió forintnál, az előleg és
részszámlák alapján történő kifizetések értéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül
számított értékének 70%-ánál, továbbá a végszámla összege nem lehet kevesebb a Szerződés
Elfogadott Nettó Végösszegének 10%-ánál.
Ezen rész esetében a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése továbbá az
irányadó.
2.rész: A teljesítés során részszámla teljesítésarányosan, az ellenőrzött kivitelezési munka
előrehaladásával összhangban, a Fizetési Ütemterv szerint, de legfeljebb havonkénti
esedékességgel nyújtható be. A Vállalkozó – az előleg-számla kivételével – számla kiállítására a
független FIDIC mérnök által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult. Az egyes
közbenső számlák értéke nem lehet kevesebb nettó 10 millió forintnál. Az előleg és részszámlák
alapján történő kifizetések értéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének
70%-ánál, továbbá a végszámla összege nem lehet kevesebb a Szerződés Elfogadott Nettó
Végösszegének 10%-ánál.
Ezen rész esetében a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése továbbá az
irányadó.
A felhívás II.2.1. pontjában meghatározott nem elszámolható tételek a Megrendelő részére kiállított
számla alapján, a Megrendelő saját forrásából történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésére tekintettel az egyösszegű ajánlati ár elszámolható összeg
legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg egyösszegű kifizetését biztosítja előlegként. Ajánlatkérő a
Kbt. 130. § (1)-(3), a 131. §, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet, valamint a KEOP támogatási szerint a kifizetésre köteles szervezeten keresztül
az előleget az ajánlattevő kérésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
megfizeti.
Az építési tevékenység a fordított Áfa hatálya alá esik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az esélyegyenlőségi céljainak és a
környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében az ajánlattevőknek speciális horizontális
vállalásokat kell teljesíteniük az ajánlati dokumentációban előírt módon.
Nyertes ajánlattevőnek mindkettő rész esetében vállalnia kell a létesítés, építés ideiglenes
helyigényének minimalizálását. Az igénybe vett munkaterület elkorlátozását építési naplóban rögzíti
a nyertes ajánlattevő és az igénybe vett munkaterület megfelelő helyreállításáról is gondoskodik.
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A kivitelezés során kiemelten fontos az építési munkák (és az alkalmazott munkagépek okozta)
során megnövekedett zaj- és por csökkentése. Cél a környezetterhelés lehető legteljesebb
megelőzése, illetve csökkentése.
1. Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések szervezése,
dokumentálása során, továbbá a projekt valamennyi egyéb résztvevőjével (pl. Mérnök, PIU, PR stb.)
történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesíti
előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és
csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
2. Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (nem közvetít szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket).
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, mélyépítésre
vonatkozó MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer
működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű
környezetvédelmi intézkedésről szóló dokumentummal, amelyet fenn kell tartania a szerződés
teljesítésének időpontjáig.
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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi
feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) szemben a Kbt. 56. § (1) és az
56. § (2) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll valamint az alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplővel a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá az 57. § (1) bekezdésének d.)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseinek, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d.)
pontjában bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében
az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. §-ában foglaltak szerint
köteles igazolni a Kbt. 56. § (1), valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d.) pontja szerinti kizáró
okok fenn nem állását.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § alapján ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megjelenésének dátumánál
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nem régebbinek kell lennie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság fenti tárgyban kiadott
következő útmutatóira:
1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”, (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”, (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.
május 23.).
Amennyiben az ajánlattevő kettő részre nyújt be ajánlatot akkor – amennyiben az ajánlattevői kör
egyezik - elegendő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat egy alkalommal
benyújtania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje
utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabály szerinti beszámolójából a mérleg és
eredménykimutatás vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentum (kiegészítő
mellékletek nélkül).
Amennyiben a beszámoló ezen részei elérhetők a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem
szükséges az iratok csatolása az ajánlatban, azonban az elérhetőségről az ajánlattevőnek az
ajánlatában cégszerűen aláírva nyilatkoznia kell.
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (3) bekezdésére is.

b.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c.) pontja alapján csatolni kell az
ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2012., 2011., 2010.) teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
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megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §(5)
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
• ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a
szerződés teljesítése során, vagy
• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – a Kbt.55.§ (6)bekezdés a) pontban
foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége
esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
Mindkettő rész esetében:
a.) Amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli jogszabály szerinti beszámolójának a mérlege és
eredménykimutatása vagy személyes joga szerint ennek megfelelő dokumentuma szerint a mérleg
szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év
közül egynél több évben negatív volt
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az 1. rész
esetében (szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) nem éri el a nettó 1 milliárd forintot, míg a 2.
rész esetében (szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése és/vagy szennyvíztisztító telep
bővítése és tervezés) nem éri el a nettó 200 millió forintot.
b.)
1.rész: Amennyiben az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2012., 2011., 2010.) teljes – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.300.000.000,-Ft-ot, míg a
közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 1.000.000.000,-Ft-ot.
2.rész: Amennyiben az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2012., 2011., 2010.) teljes – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 250 millió forintot, míg a
közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése és/vagy szennyvíztisztító
telep bővítése és tervezés ) származó árbevétele összesen nem éri el a 200 millió forintot.
Amennyiben az ajánlattevő mindkettő részre tesz ajánlatot, akkor a fenti alkalmassági feltételnek
részenként kell megfelelnie.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján azon alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen
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kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg az a.) alkalmassági követelmény tekintetében.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év során teljesített (befejezett) és sikeres
átadás-átvétellel lezárult építési beruházásainak ismertetését, az alábbi tartalommal:
• a megépített létesítmény megnevezése;
• az elvégzett munkák felsorolása;
• az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban;
• a teljesítés ideje (év, hónap és nap), külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját, és helye
A bemutatott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, amely igazolásnak a fent előírt
tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél neve, címe,
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy ajánlattevő olyan referenciát kíván bemutatni, amelyet projekttársaság részeként
teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdése az irányadó.
b.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének b.) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása.
A megjelölt eszközök, berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy használati jogosultságát
(bérlés, tartós bérleti jogviszony) igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat,
lízingszerződés stb.), járművek esetén az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolata is
csatolandó.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy a teljesítési határidő lejártáig az eszközök a
rendelkezésére fognak állni.

c.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján az előző 3 év
éves átlagos statisztikai létszámának és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást.

d.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e.) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk teljesítésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával (az A) és B) pontban
felsorolt személyek tekintetében) illetve szakmai önéletrajzuk és a rendelkezésre állási
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nyilatkozatuk benyújtásával ( csak az A) pontban felsorolt személyek tekintetében)
A jogosultságot ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról ellenőrizni, ezért kéri, hogy a
szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a
jogosultság megszerzésének időpontját, továbbá ha a szakember a nyilvántartásban nem szerepel,
akkor a jogosultságot igazoló okirat másolatát csatolni kell. Kérjük továbbá feltüntetni a
szakembereknél, hogy a korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság
egyenértékűnek tekintendő.
A dokumentumokat elegendő egyszerű másolati példányban benyújtani.

e.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e.) pontja alapján azoknak a
környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyet az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni
tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
1. rész esetében:
a) Ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben nem rendelkezik az
alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
legalább 1 db, szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek értéke
elérte a nettó 1.100.000.000,-HUF-ot és ahol a teljesítés legalább 25 km hosszú gravitációs gerinc
csatornára vonatkozott
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2. rész esetében:
a) Ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben nem rendelkezik az
alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:
legalább 1 db, szennyvíztisztító telep kivitelezésére (építés vagy bővítés) vonatkozó referenciával,
melynek értéke elérte a nettó 200.000.000,-HUF-ot.
b.)Ha nem rendelkezik az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel és
berendezésekkel:
1.rész:
- 1 db aszfaltvágó
- 1 db bontókalapács
- 1 db légkompresszor
- 1 db min. 50 kW teljesítményű gumikerekes forgó kotróval
- 1 db min. 1 m³ kanállal rendelkező kotró rakodóval vagy homlokrakodóval,
- 1 db vibrációs talajtömörítő géppel,,
- 1 db statikus henger
- 1 db lapvibrátor
- 2 db döngölő
- 1 db aszfalt finisher
- 1 db vákumgépházzal (gyűjtőcsatorna hálózattal és vákumkutakkal),
- 1 db min. 5 tonna teherbírású billenős tehergépkocsival,
- 50 m² zsaluzattal.
A 2. rész esetében ajánlatkérő elvárást nem fogalmazott meg.
c.) Ha nem rendelkezik az előző 3 év vonatkozásában átlagosan
az. 1. rész esetében legalább 40 fő létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselővel.
a 2. rész esetében legalább 15 létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselővel.
Amennyiben az ajánlattevő mindkettő részre tesz ajánlatot, akkor ajánlatában az 1. és a 2. részre
vonatkozó követelmények együttes átlagos összegének kell megfelelnie.

d.) Ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. rész:
összesen legalább az alábbi szakemberekkel:
- legalább 2 fő egyenként felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és egyenként legalább 3
éves felelős műszaki vezetői tapasztalattal vízi létesítmények területen
- legalább 1 fő, aki felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 3 éves műszaki
vezetői tapasztalattal rendelkezik közlekedési építmények területen
- legalább 1 fő csővezeték építő szakmunkással vagy vezeték- és csőhálózat szerelő
szakmunkással
- legalább 1 fő kőműves szakmunkással
- legalább 1 fő ács szakmunkással
- legalább 4 fő segédmunkással
- legalább 1 fő tehergépkocsi vezetővel, aki az ajánlati felhívás III.2.3 b) pont szerinti tehergépkocsi
vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkezik
- legalább 1 fő gépkezelővel, akik a b) pont szerinti gumikerekes kotró ill kotró-rakodó /
homlokrakodó gépek működtetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkeznek
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2. rész:
- legalább 1 fő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év
tapasztalattal rendelkezik felelős műszaki vezetőként vizi létesítmények szakterületen, továbbá
amely szakember legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik szennyvíztisztító-telep
kivitelezés területen
- legalább 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves
tapasztalattal rendelkezik felelős műszaki vezetőként közlekedési építmények területen
- legalább 1 fő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves
felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik épületek (építmények) területen
- legalább 1 fő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezik vizi létesítmények és szennyvíztisztító telep tervezése területén,
ezen belül
Mindkettő rész esetében:
Részenként 1-1 fő: Minőségellenőrzési szakember: legalább egy fő felsőfokú egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel rendelkező szakember, aki mély és/vagy magaspítési kivitelezések
minőségellenőrzésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;
-részenként 1-1 fő: az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
alapján 1 fő, munkavédelmi középfokú, vagy munkavédelmi technikusi, vagy munkavédelmi
üzemmérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettségű biztonsági és egészségvédelmi
koordinátor, aki összesen legalább három év biztonsági és egészségvédelmi koordinátori
tapasztalattal rendelkezik
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető,
azonban ugyanazon szakember megjelölhető mindkettő rész esetében.
e.)
Mindkettő rész esetében:
Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, mélyépítésre vonatkozó MSZ EN ISO
14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált
tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedésről szóló
dokumentummal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(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
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
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) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont

Súlyszám

1. rész
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg
HUF-ban)

70

2. Fenntarthatósági terv
2. rész
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg
HUF-ban)
2. Szennyvíztisztító telep Szakmai Ajánlata
2.1 Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)

30

2.2 Vegyszerfogyasztás (nettó Ft/d)

10

70
20
10
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
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)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/07/12 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 300.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Dokumentáció ellenértéke teljesíthető a Hajdu Ügyvédi Iroda számlájára történő átutalással (K&H
Bank Zrt-nél vezetett 10404089-40819857-00000000 számú bankszámlaszám) a felhívás KÉ
számának és a közbeszerzés tárgyának feltüntetésével.
A dokumentáció fent megadott ára az ÁFÁ-t tartalmazza.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése
irányadó.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen
tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/07/12 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 2013/07/12 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 1053 Budapest, Vámház krt. 8., I. emelet 3.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ alapján meghatározott személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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-1.2.0/2F/09-20010-0093 Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása
Taktaharkány és Taktaszada községekben
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a
hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.
2.) Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 példányban, melyből 1 példány
eredeti és 2 példány másolat papíron, valamint 1 példányban CD/DVD adathordozón .pdf és az excel
táblázatokat.xls formátumban kell benyújtani. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat
az ajánlattevőt terheli.
3.) Az ajánlatok munkanapokon 8:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00–14:00 óra, az
ajánlattételi határidő napján 8:00–10:00 óra között nyújthatóak be az ajánlattételi felhívás A.
melléklet III. pontjában megadott címre.
A dokumentációba történő ingyenes betekintés lehetőségét ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejártának napjáig biztosítja, az ajánlattételi határidőig.
4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában – részenként - nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a
60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában, valamint a Kbt. 54. § (1) bekezdésében
foglaltakról. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az
ajánlati felhívás III.1.1. pontjában megjelölt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról.
5.) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel
köt szerződést.
6.) A IV.2.1. pontban megadott részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. A ponthatárok közötti pontozás módja az arányosítás,
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amely képletét és részleteit a dokumentáció tartalmazza.
1.rész esetében:
Az 1. bírálati szempont („Egyösszegű ajánlati ár): ezen bírálati szempont esetében a
megajánlásokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató
III.A1. ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték
legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (100 pont), a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az egyösszegű ajánlati ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
A 2. bírálati szempont („Fenntarthatósági terv”): A 2. bírálati szempont („Fenntarthatósági terv”): a
dokumentációban meghatározott eredményt az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61.
számában megjelent útmutató III.B. fejezet 1. pontja alapján pontozás módszerével határozza meg
az ajánlatok pontszámát.
Az értékelés módszerét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a fenntarthatósági terv minimális tartalma, szakmai követelményei az alábbiak,
amelynek részletezését a dokumentáció tartalmazza:
1. A kivitelezés során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések felsorolása
2. A feladat megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, kezelése
3. A kivitelezéssel összefüggő szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak
csökkentése érdekében
2.rész esetében:
Az 1. bírálati szempont („Egyösszegű ajánlati ár”) Ezen bírálati szempont esetében a
megajánlásokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató
III.A1. ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték
legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (100 pont), a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az egyösszegű ajánlati ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
A 2. bírálati szempont („A megvalósítandó szennyvíztisztító telep üzemeltetési paraméterei”)
szempont:
Ajánlattevő két alszempontra kell ajánlatot adjon. A két alszempont a következő:
2.1 Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)
2.2 Vegyszerfogyasztás (nettó Ft/d)
Ajánlatkérő a megajánlásokat (mindhárom alszempont esetén) a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi
61. számában megjelent útmutató III.A1. a) pont szerint alakítja pontszámokká. Eszerint a
legkedvezőbb ajánlat (legalacsonyabb érték) 100 pontot kap,, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az ajánlatkérő az összes részszempont esetében a pontszámokat kettő tizedesjegyre kerekíti és
azt megszorozza a súlyszámmal. Az így létrejött pontszámot szintén kettő tizedesjegyre kerekíti.
7.) A közös ajánlattevőknek ajánlatuk részeként- részenként- nyilatkozniuk kell az alábbiak szerint:
— a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
— a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
— a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése
tekintetében,
— kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
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8. ) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként – a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján - Ajánlati Biztosítékot
kell benyújtani, melynek összege: 1. rész esetében: 1.000.000 Ft; azaz egymillió forint, a 2. rész
esetében: 300.000 Ft.
Az Ajánlati Biztosíték – részenként - a Kbt. 59. § (2) bekezdés alapján teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő átutalással OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734145-15788074-00000000 számú bankszámlaszám) vagy az azzal azonos összegű
bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos
az Ajánlat benyújtásának határidejével.
A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat eredeti példányának, illetve a
bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti
példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati biztosítékot az
ajánlattevők átutalással/befizetéssel teljesítik, akkor az átutalás szövegében a közbeszerzési
eljárás tárgyát meg kell jelölni. Felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az
átutalással/befizetéssel teljesített ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig meg is
kell érkeznie az ajánlatkérő fentiek szerinti bankszámlájára.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
Az ajánlati biztosíték visszafizetése esetében ajánlatkérő a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése alapján jár
el.
9.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat (mindkettő rész esetében).
11.) Ajánlatkérő 2013. június 1. napján 10.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozó címe: 3922
Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
A helyszíni bejárás nem minősül a Kbt. 45. § (7) bekezdése szerinti konzultációnak. Az eljárás
menetében kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak szerint van mód.
12) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban
nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
13.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg az ajánlati felhívás III.2.2. a-b) és az ajánlati
felhívás III.2.3. a-d) pontjaiban.
14) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a kivitelezés teljes időtartamára
az 1. rész esetében minimum 100.000.000 Ft/káresemény és min. 150.000.000 Ft/éves kártérítési
limittel bíró, a 2. rész esetében minimum 30.000.000 Ft/káresemény és min. 90.000.000 Ft/éves
kártérítési limittel bíró építés-szerelés felelősségbiztosítást kötni, vagy pedig a meglévő
felelősségbiztosítást kiterjeszteni a fentiek szerint (306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §).
Az ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a az dokumentációban meghatározott időpontig köteles
a biztosítás megkötését igazolni akként, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát
átadja a Megrendelő részére.
Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell a társaságtól származó szándéknyilatkozatot a fentiek
szerinti felelősségbiztosítási kötvény kibocsátására vagy kiterjesztésére vonatkozóan. A
nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat is.
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Amennyiben az ajánlattevő megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, akkor az erről szóló
nyilatkozatot szükséges csatolnia.
Közös ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egyikének biztosítói szándéknyilatkozatát
csatolni az ajánlatba.
15) Az ajánlatban ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni:
- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási
címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolata
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti példányban.
Az ajánlati felhívás III.2.1. pontja alapján az ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő mindkettő rész esetében ajánlatot kíván tenni, akkor ezen
dokumentumokat csak akkor kell külön csatolni, ha a bevont alvállalkozók/alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetek különbözőek.
16. Szerződéskötés feltétele, hogy:
az 1. rész esetében:
- legalább 2 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti
MV-VZ/A műszaki vezetői jogosultsággal
- legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti
MV-KÉ/A műszaki vezetői jogosultsággal.
2. rész esetében:
- legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti
MV-VZ/A műszaki vezetői jogosultsággal
- legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti
MV-KÉ/A műszaki vezetői jogosultsággal
- legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉP/A műszaki vezetői jogosultsággal
- legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti VZ-T
tervezői jogosultsággal.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes ajánlattevő vonatkozásában a
szerződéskötést megelőzően ellenőrzi.
17. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 36-1/882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36-1/8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 133. § alapján
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 36-1/882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36-1/882-8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/05/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Hajdu Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 1461 Budapest, Pf. 359.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 3.
23

Címzett: dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: zoltan.hajdu@jogilag.hu
Fax: + 36 17838364
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Hajdu Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 1461 Budapest, Pf. 359.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 3.
Címzett: dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail:
Fax: +36 17838364
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Hajdu Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 1461 Budapest, Pf. 359.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. emelet 4.
Címzett: dr .Hajdu ZOltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: zoltan.hajdu@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
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részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Szennyvízcsatorna hálózat építése
1) Rövid meghatározás:
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45232400-6
45232410-9
45232411-6

Kiegészítő szójegyzék

45233141-9
3) Mennyiség:
1.rész: szennyvízcsatorna hálózat építése FIDIC piros könyv szerint, becsült érték: 1.351.556.845
Ft, amelyből nem elszámolható költség: 7.950.800 Ft
Taktaharkány településen épül összesen:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 1.244 db
Taktaharkány község kül- és belterülete: 39,13 km2
Taktaharkány község belterülete: 2,33 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna (DN 200 KG PVC): 19.047 fm
Szennyvíz nyomóvezeték (D63, 90, 125, 160 KPE): 2.733 fm
Házi bekötés (DN 150 KG PVC): 11.059 fm
Házi nyomóbekötés (D50 KPE): 550 fm
Közterületi átemelő: 5 db
Házi beemelő egység: 61 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 19.047 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 2.733 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 21.780 m
Külterületi nyomott vezeték hossz: 0 m
Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 21.780 m
Házi bekötő vezeték (gravitáció s+ nyomott): 11.609 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 33.389 m
Taktaszada településen épül összesen:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 583 db
Taktaszada község kül- és belterülete: 25,74 km2
Taktaszada község belterülete: 1,53 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna (DN 200 KG PVC): 10.328 fm
Szennyvíz nyomóvezeték (D63, 90, 110, 200): 4.622 fm
Házi bekötés (DN 150 KG PVC): 4.294 fm
Házi nyomóbekötés (D50 KPE): 90 fm
Közterületi átemelő: 3 db
Házi beemelő egység: 12 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 10.328 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 1.727 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 12.055 m
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Külterületi nyomott vezeték hossz: 2.895 m
Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 14.950 m
Házi bekötő vezeték (gravitációs+nyomó): 4.384 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 19.334 m
Taktaharkány és Taktaszada települések együttes adatai:
Bekötés (gravitációs + nyomott): 1.827 db
Taktaharkány és Taktaszada községek kül- és belterülete együttesen: 64,87 km2
Taktaharkány és Taktaszada községek belterülete együttesen: 3,86 km2
Gravitációs szennyvízcsatorna: 29.375 fm
Szennyvíz nyomóvezeték: 7.355 fm
Házi bekötés (gravitációs): 15.353 fm
Házi bekötés (nyomott): 640 fm
Közterületi átemelő: 8 db
Házi beemelő egység: 73 db
Gerinccsatorna:
Belterületi gravitációs csatorna hossz: 29.375 m
Belterületi nyomott vezeték hossz: 4.460 m
Belterületi szennyvízcsatorna hossz: 33.835 m
Külterületi nyomott vezeték hossz: 2.895 m
Bel- és külterületi szennyvízcsatorna hossz: 36.730 m
Házi bekötő vezeték: 15.993 m
Teljes szennyvíz csatornahálózat: 52.723 m
Támogatás szempontjából nem elszámolható tételek megnevezése:
Kopóréteg helyreállítása közutaknál (AC-11/F aszfalt kopóréteg, 4 cm vastagságban a sávos
helyreállításon felüli homogén felület kialakítása végett 1,2 m szélességben):
Taktaharkány: 304,3 m3
Taktaszada: 137,3 m3
441,6 m3
A megvalósítás idejébe bele van számolva az állami út második ütemben történő kivitelezése. A
szennyvíztisztító telep próbaüzeme alatt az út helyreállítási munkák megvalósíthatóak.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------
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B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP ÉPÍTÉSE
1) Rövid meghatározás:
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP ÉPÍTÉSE
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45232420-2
45232423-3
45252100-9
45252140-1
39350000-0

3) Mennyiség:
2.rész: szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint:
becsült érték: 282.353.832 Ft.
Tervezési feladat:
A szennyvíztisztító-telep esetében vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és tenderterv
áll rendelkezésre, így nyertes ajánlattevőnek kiviteli tervdokumentációt kell készítenie.
• Kiviteli tervdokumentáció készítése
• Magasépítményhez kapcsolódó építési engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése.
• A próbaüzem lefolytatása, üzemeltető személyzet betanítása, próbaüzemi zárójelentés, végleges
kezelési, karbantartási utasítás elkészítése.
Amennyiben az ajánlattevő eltér az indikatív tervben meghatározott műszaki megoldástól a
megbízói követelményekre tekintettel vízjogi engedélyes tervet kell készítenie és az engedélyezési
eljárást lefolytatni majd ennek megfelelően elkészíteni a kiviteli tervet.
Kivitelezési feladat:
Szennyvíztisztító telep kivitelezése a Megrendelői követelmények elnevezése dokumentumban
meghatározottaknak megfelelően.
Jelenlegi adatok:
Telep kapacitás 400 m3/d, 5450 LE
Az óracsúcs szennyvízmennyiség(1/8): Qh = 50,0 m3/h
A meglévő műtárgyak közül a szippantott szennyvíz fogadó és a tisztított szennyvíz átemelő
(szivattyúcserével) marad üzemben a fejlesztés során.
A részletes műszaki leírást, az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a dokumentáció, illetve
az annak mellékletét képező teljes műszaki dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
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5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
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14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
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5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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