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Monor Város Önkormányzata  

2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80. 

----------------------------------------------------- 

 

………………………….../2012. 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG 

JAVÍTÁSÁNAK MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSE” ELNEVEZÉSŰ PROJEKTHEZ 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE” 

 TÁRGYÚ SZOLGÁLTATÁSI BERUHÁZÁS KÖZBESZERZÉSÉRE A 

KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY  

(TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

 

 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: 

Az ajánlatkérő neve, címe: Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. utca 78-80.  

Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma: Telefon: 29/612-310; Fax: 29/612-310 

Az ajánlatkérő elektronikus levelezési címe: titkarsag@monor.hu 

 

b) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása: 

A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás. 

Tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása: Az eljárás becsült értékére tekintettel, figyelembe 

véve az egybeszámítási szabályokat is, ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdése 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazza. 

 

c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei:  
Az ajánlatkérő Dokumentációt készített, amelyet papíralapon bocsát térítésmentesen, a jelen 

ajánlattételi felhívás mellékleteként rendelkezésre, azzal, hogy a szerződéstervezetet és a felolvasó 

lap mintát elektronikusan is (CD-n) megküldi. 

 

d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának 

műszaki előkészítése” elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez megvalósíthatósági 

tanulmány készítése. 

A közbeszerzés mennyisége: 

- Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” 

elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez megvalósíthatósági tanulmány készítése. Ezen 

belül többek között költség-haszon elemzés, változatelemzés, részletes műszaki ismertetés, valamint 

cselekvési terv a projekt megvalósítására.  A közbeszerzés becsült értéke nettó 10 500 000,- Ft. 

 

e) A szerződés meghatározása:  
Vállalkozási szerződés keretében a „Monor Ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése” 

elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0026 jelű projekthez megvalósíthatósági tanulmány készítése. 

 

f) A szerződés teljesítés határideje:  
2012.08.15. 

 

g) A teljesítés helye: 

mailto:titkarsag@monor.hu
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Monor Város közigazgatási területe (NUTS-kód: HU 102) 

 

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

A szerződést a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül az Európai Unió Kohéziós 

Alapja és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. A támogatás intenzitása 85%. 

A megbízási díj kifizetése utólag, a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint, a Megbízó által 

igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírásai szerint 

történik. 

A kifizetésre az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. 36/A.§-a irányadó. 

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

 

i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a részajánlattétel [50. § (3) bekezdés] lehetősége vagy annak kizárása:  

Többváltozatú (alternatív) ajánlat (47. §) benyújtása kizárt. 

Részajánlat [46. §] benyújtásának lehetőségét Ajánlatkérő kizárja. 

 

j) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat bírálja el. 

 
k) Kizáró okok: 

k.1) Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

fennállnak. 

k.2) Kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:  
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) bekezdése 

szerint. 

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe 

olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya 

alatt áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 

56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

Benyújtandó továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 

3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

l) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási módok: 

l.1)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

l.1.1) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok), ha: 

- 1.a) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi 

bankszámláján az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 12 hónapban 30 napot 

meghaladó sorba állítás fordult elő; 

- 1.b) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, saját vagy jogelődje - a felhívás 

megküldésének napját megelőző - utolsó kettő lezárt üzleti évére vonatkozó, a számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolói alapján lezárt üzleti évek vonatkozásában a mérleg szerinti 

eredménye legalább egy negatív; 
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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.  

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

l.1.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek -, valamint közös ajánlattétel esetén a tagoknak - csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdés alapján nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt 

gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. 

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (9) 

bekezdés alapján amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat 

valóságtartalmával kapcsolatban, úgy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében 

előírhatja a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtását. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 

igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok). 

l.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

l.2.1) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a 

tagok), ha: 

- nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban legalább 2 

db, Európai Uniós forrásból támogatott, egyenként minimum 100 000 000,- Ft-ot meghaladó 

összköltségű projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítési referenciával. 

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. 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg 

 

l.2.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján Ajánlattevő mutassa be az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapban 

végzett, az ajánlattételi felhívás l.2.1.) pontjában meghatározott referenciamunkák bemutatását a 

310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint kiállított, másolatban benyújtott, alábbi 

tartalmú igazolásokat: 

• a referenciamunka tárgya,  

• az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft), 

• a teljesítés ideje (év, hó, nap) és pontos helye  

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 

igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok). 

 

m) Az ajánlattételi határidő:  
2011. június 7-én 10:00 óra. 

 

n) Az ajánlat benyújtásának címe:  
Monor Városi Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., Titkárság 
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o) Az ajánlattétel nyelve:  

Magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

p) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult 

személyek: 

Az ajánlatok felbontásának helye: Monor Városi Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 

78-80., I. emeleti tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2012. június 7-én 10:00 óra.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott 

személyek. 

 

q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 

 

r) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 

--- 

 

s) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk: 

késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér; 

 

t) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 

(Programra) vonatkozó adatokat: 

KEOP-7.1.0/11-2011-0026 

 

u) A tárgyalásos eljárás 94.§ szerinti jogcíme: 

--- 

 

v) Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt 

alapvető szabályai: 

Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az 

Ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal.  

A tárgyaláson ajánlattevőt nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 

személynek kell képviselnie, a képviseleti jogosultságot minden tárgyalási alkalom megkezdésekor 

írásbeli formában igazolni kell. A tárgyalás szóban történik, arról jegyzőkönyv készül. Az első 

tárgyalási alkalom eredményétől függően kerül sor további tárgyalási alkalmakra; az egyes alkalmak 

között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt befolyásoló új információkat. Ajánlatkérő a 

tárgyalásokat akkor zárja le, amikor megítélése szerint a legkedvezőbb feltételekkel tud szerződést 

kötni.  

 

w) Az első tárgyalás időpontja: 

2012. június 19-én 10:00 óra. 

 

x) Egyéb információk: 

w.1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 

60. § (3) bekezdés) 

w.2) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de 

együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell 

vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár 

el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési 

megállapodást/szerződést az ajánlatba másolatban csatolni kell. 



5/ 5 

w.3) Az ajánlatban benyújtandó a Dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólap is, amelyet 

cégszerűen aláírva, a tartalomjegyzék után kitöltve kell elhelyezni. A felolvasó lap aláírója 

vonatkozásában csatolandó a cégaláírási címpéldány, másolatban. Amennyiben az aláíró nem 

cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

 

w.4) Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint 1 

elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani, és világosan fel kell tüntetni mindegyiken, hogy 

"eredeti példány" vagy "másolati példány". Elektronikus példány alatt Ajánlatkérő az „eredeti” 

ajánlati példány teljes szkennelt változatát érti, melyet „pdf” formátumban kell elkészíteni. A 

példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlat 

eredeti és másolati példányait, valamint elektronikus példányát egy darab zárt csomagolásban kell 

benyújtani, amelyen legalább az alábbiakat kell feltüntetni:  

„Ivóvízminőség javítás – Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Ajánlat”. 

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre [ajánlattételi felhívás n) 

pont] közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

w.5) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 

és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 

w.6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlatkérési 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

w.7) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései 

szerint kell eljárni. 

 

w.8) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhet: Monor Város Önkormányzata, 

2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. Telefon: 29/612-310; Fax: 29/612-310 

e-mail: titkarsag@monor.hu.  

A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2012. május 31. 16.00 óra. 

A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje: 2012. június 4. 16:00 óra 

 

w.9) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig 

sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 

 

w.10) Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten nyilatkozzon a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra.  

 

w.11) A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a benyújtásra kerülő igazolások 

egyszerű másolatban is benyújthatók.  

 

w.12) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás megküldésének napján lezárt üzleti évet érti. 

 

y) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:   

2012. május 21. 

mailto:titkarsag@monor.hu

