
          
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 

A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:  
Monor Város Önkormányzata 
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.  
Telefon: +36 29413219 
Telefax: +36 29612310 
Kapcsolattartó: Rajki László projektmenedzser 
E-mail cím: rajki.laszlo@monor.hu 
 
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
Neve: K&Z Horizontál Kft. 
címe: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.  
Telefonszám: 76/500-890 
Telefaxszám: 76/500-891 
Kapcsolattartó: dr. Polyák Csaba 
Elérhetősége: polyak.csaba@kzhorizontal.hu 
 
B) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 
indokolása):  
 
A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás.  
 
C) A dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó információk: a dokumentációt az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg az ajánlatkérő megküldi.  
 
D) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Tárgya: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 számú, "Monor Ivóvízminőség-javító Programja" című 
projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása 
Megbízási szerződés keretében. 
 
Mennyisége: 
A FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenyég az alábbi főbb feladatok ellátását foglalja 
magába: 
- A projekt FIDIC szerinti mérnöki, illetve műszaki ellenőri feladatainak ellátása a vonatkozó 

jogszabályokban ((191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, 266/2013. (VII.11.)  
Kormányrendelet)) meghatározottak, valamint a FIDIC ajánlásai szerint.  

- A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, beszerzések 
maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának 
kikényszerítése, 

- A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a 
vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, 

- A projekt eredményes megvalósításának teljes körű pénzügyi és ütemezésbeli felügyelete, a 
megvalósításhoz szükséges szolgáltatások nyújtása, 



- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban, 
- A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon 

követése, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, és a teljesítés 
követése,  

- A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a 
Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával), 

- Mérnöknek az általa felügyelt szerződésekkel kapcsolatban a projekt zárójelentéséhez 
szükséges adatszolgáltatást és a megvalósítás szöveges részletezését el kell készíteni a 
Megbízó által kért formában és tartalommal. 

 
Részletes leírást a dokumentáció tartalmazza. 
 

CPV: 71310000-4, 71520000-9, 71318000-0, 71631300-3, 71248000-8, 79111000-5 
 
E) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: megbízási szerződés 
 
F) A szerződés időtartama: Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződésben meghatározott tevékenységét a szerződés aláírásának napját követő első naptól 
kezdődően előreláthatólag 2015. június 30-ig, de legalább, illetve legkésőbb az Ajánlatkérő és a 
Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződés(ek)ben rögzített 
jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.  
 
G) A teljesítés helye: Monor és Monorierdő  
 
H) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
 
A szerződés finanszírozása a „Monor Ivóvízminőség-javító Programja” elnevezésű programban 
az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. 
 
Előleg: Ajánlattevő a szerződés – támogatási szerződés terhére – elszámolható összege maximum 
30%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése 
külön előlegbekérő okirat alapján történik. Az előleggel kapcsolatban irányadók a 4/2011. (I.28.) 
Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (4)-(6) bekezdésében foglaltak is. 
További információk a dokumentációban. 
 
Számlázás, kifizetés: A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A teljesítés során nyertes 
Ajánlattevő a dokumentációban foglaltak szerint nyújthat be számlákat. Előleg igénylése esetén 
az előleg összege a számlákból egyenlő mértékben kerül levonásra. A támogatási szerződés 
terhére elszámolható költségek erejéig a kifizetésre szállítói finanszírozás keretében kerül sor, 
azaz a számlák nettó értékének 13,167736 %-át és a teljes ÁFÁ-t Ajánlatkérő, míg a számlák 
nettó értékének 86,832264 %-át a Közreműködő Szervezet teljesíti. A támogatási szerződés 
terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében az Ajánlatkérő saját forrásából 
történik. A számlák kifizetése minden esetben a szerződésszerűen és a jogszabályoknak 
megfelelő tartalommal kiállított számla alapján, a Kbt. 130. § (1) és (5) - (6) bekezdései, továbbá 
a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései szerint, a számla és mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételét 



követő 30 napon belül átutalással történik. A kifizetés során érvényesülnek a 2003. évi XCII. tv. 
(Art.) 36/A §. előírásai, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM 
együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 
irányadó előírásai. 
 
A részletes számlázási és kifizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. 
 
I) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel 
lehetősége vagy annak kizárása: többváltozatú ajánlat, részajánlat tétel nem megengedett  
 
J) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Ajánlatkérő 
a nettó forintban megadott ajánlati árat bírálja el)  
 
K) Kizáró okok: 
 
K.1) Kizáró okok: 
  
K.1.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
K.1.2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
K.1.3. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy azt az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be.    
 
K.2) Megkövetelt igazolási mód: 
  
K.2.1. Az ajánlattevő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy nem 
tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, továbbá 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában szükséges továbbá a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti igazolás is. 
K.2.2. Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 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) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott dokumentumok nem lehetnek korábbi 
keltezésűek az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál. 
 
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): 
 



L.1.1.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha egyik fizetési számláján sem volt az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjától számított elmúlt 1 évben 30 napot meghaladó sorba állítás 
(Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat kell 
érteni.) 

Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4) és (5) bekezdései is 
irányadók. 
 
L.1.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
L.1.2.1. Az alkalmasság igazolása az ajánlattevő választása szerint történhet 
  
a) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján benyújtott ajánlattevői 
nyilatkozattal, mely szerint az ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívás L.1.1.1. 
pontjában előírt alkalmassági követelménynek 
 
vagy 
 
b) a) 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő 
összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtásával (attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak), melyből legalább a következő információk megállapíthatók: 
- a fizetési számla száma, 
- a pénzügyi intézmény mióta vezeti a fizetési számlát/fizetési számlákat, 
- volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától 
számított elmúlt 1 évben. 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 
igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok). Az előírt alkalmassági követelménynek (mivel az 
kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre) elegendő, ha a közös ajánlattevők 
egyike megfelel. 
  
L.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
L.2.1) Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
 
L.2.1.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt minőség 
ellenőrzésért felelős szakemberekkel (egy szakember csak egy pozíciót tölthet be):  

A) Projektvezető Mérnök (1 fő) 
Végzettség: felsőfokú mérnöki végzettség. 
Gyakorlat: 
- Legalább 1 db, teljesített, szennyvíztisztító telep vagy szennyvízcsatorna hálózat vagy ivóvíz 
telep vagy ivóvíz hálózat kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 
feladataiban szerzett vezetői (Mérnök vagy képviselője/helyettese, Projektigazgató vagy 
helyettese) tapasztalat 
B) Mérnök képviselője (1 fő) 
Végzettség: felsőfokú mérnöki végzettség. 



Gyakorlat: 
- Legalább 1 db, teljesített, szennyvíztisztító telep vagy vízmű telep kivitelezéséhez kapcsolódó 
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladataiban szerzett tapasztalat 
 
C) Műszaki ellenőr (1 fő) 
Végzettség: 

- rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ építési műszaki ellenőri 
jogosultág megszerzéséhez szükséges  

• okleveles építőmérnök vagy okleveles vízmérnök képzettséggel és legalább 3 év szakmai 
gyakorlattal, vagy 

• építőmérnök, vízmérnök vagy vízépítő mérnök képzettséggel és legalább 5 éves szakmai 
gyakorlattal. 

 
Az L.2.1.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4) és (5) 
bekezdései is irányadók. 
 
L.2.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
L.2.2.1. Az alkalmasság igazolása az ajánlattevő választása szerint történhet 
  
a) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése alapján benyújtott ajánlattevői 
nyilatkozattal, mely szerint az ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívás L.2.1.1. 
pontjában előírt alkalmassági követelménynek 
 
vagy 
 
b) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján, a teljesítésbe 
bevonni kívánt minőség ellenőrzésért felelős szakemberek megnevezésével és előírt gyakorlatuk 
ismertetésével. Az ajánlatba csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum 
egyszerű másolatát is. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a 
szerződés megkötésének időpontjára az előírt műszaki ellenőr kamarai nyilvántartásba vételéről 
gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a 
Kbt. 124. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  
 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó(k) a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdése szerinti 
igazolás(ok), továbbá nyilatkozat(ok).  
 
M) Ajánlattételi határidő: 2014. április 24. 10:00 óra 
 
N) Az ajánlat benyújtásának címét: K&Z Horizontál Kft. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. I. 
emelet titkárság 
 
O) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 



P) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult 
személyek: 
 
Helye: K&Z Horizontál Kft. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. I. emelet tárgyaló 
Ideje: 2014. április 24. 10:00 óra 
Jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 
 
Q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap 
 
R) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: - 
 
S) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információk: 
 
Ajánlati biztosítékot nem ír elő Ajánlatkérő. 
 
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a naponta, de összesen legfeljebb a nettó 
ajánlati ár 10 %-a.  
 
Előleg visszafizetési biztosíték (amennyiben az ajánlattevő igényt tart az előlegre) a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) pontja alapján, mértéke a 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az 
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. Az előleg visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátásának időpontja az előleg igénylésének napja, érvényességi időtartama az 
előleg igénylésének napjától a teljesítési határidő napjáig tart. Az előleg visszafizetési biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. 
 
T) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (Programra) vonatkozó adatokat: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 
 
U) A tárgyalásos eljárás 94.§ szerinti jogcíme: - 
 
V) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: - 
 
W) Az első tárgyalás tervezett időpontja, helye: - 
 
X) Egyéb információk:  
1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
2) Ajánlatkérő előírja, hogy 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. 
Az ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni, az alábbi szervezetektől szerezhet be információkat: 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 



- Nemzeti Munkaügyi Hivatal székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7; postai cím: 1476 
Budapest, Pf. 75; telefon: +36 (1) 303 9300; fax: +36 (1) 210 4255; E-mail: 
munka@lab.hu, Web: www.munka.hu 

3) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében és 60. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint.  
4) Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot 1 papír alapú példányban kell benyújtani. Az 
ajánlat papír alapú példányáról készíteni kell egy azzal mindenben megegyező tartalmú 
elektronikus másolati példányt is (pdf formátumban), amelyet cd-re vagy dvd-re írva az ajánlat 
papír alapú példányához csatolni kell. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, a papír alapú 
példány az irányadó. Ajánlattevőnek az ajánlatot egy darab zárt csomagolásban kell benyújtani, 
amelyen legalább az alábbiakat kell feltüntetni: "Monor KEOP FIDIC mérnök – Ajánlat".  
5) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 
6) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, 
de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői 
megállapodást csatolni kell.   
7) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
8) 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, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti aláírás minta, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult 
aláírás mintája. 
9) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhet: K&Z Horizontál Kft. 6000 
Kecskemét, Szövetség tér 5.; fax: 76/500-891. 
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
11) A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 24.500.000 forint. 
12) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. június 2. 
13) Ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdésével összhangban előírja, hogy a közbeszerzési eljárás 
során előírt dokumentumok – ha jogszabály máshogy nem rendelkezik – egyszerű másolatban is 
benyújthatók. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 
Z) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. április 9.                          
 
                                                                                                                                                                                           
 


