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Közbeszerzési Értesítő száma:

2013/78
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A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi
ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok
elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak
szerint: Főbb munkamennyiségek: a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m
rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m Ivóvízvezeték
gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással
összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás
szerint: D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben
lévő 545 m vezetékhosszal együtt) D225 KPE (P10) 14860,4 m D160 KPE (P10)
4835,4 m D110 KPE (P10) 4284,9 m D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi
létesítési engedély alapján) D90 KPE (P10) 898 m D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az
alábbi megoszlás szerint: D25 KPE (P10) 1957,4 m D25 KPE (P16) 672 m
(10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D32 KPE (P10) 1433,7 m D63
KPE (P10) 1301,2 m D90 KPE (P10) 6,1 m D110 KPE (P10) 11,9 m Új vízvezetékek
építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással,
az alábbi megoszlás szerint: D110 KPE (P10) 173,9 m D90 KPE (P10) 2296,5 m D63
KPE (P10) 1841,9 m Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m
hosszon, az alábbiak szerint: D32 KPE (P10) 40,0 m b) Bolyki víztároló medence
térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása; 2x500 m3-es térfogatú téglalap
alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri
vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600 m3 térfogatú
vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása. c) 10 db
nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos,
szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; d) 17 db új vízmérő
hely kialakítása; 17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése
vasbeton aknákba meglévő vízhálózaton e) 67 db tolózár cseréje 67 db DN 100- DN
200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban üzemelő
vízhálózaton. f) Üzemirányító rendszer kiépítése Komplex üzemirányító rendszer
kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db
mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a
nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél. g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus
térinformatikai adatbázis építése szükséges. További feladatok (Részletes leírás az

Beszerzés tárgya:

ajánlattételi dokumentációban): a) Szervezési feladatok - Organizációs terv
(földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése); Kitűzési terv; - Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási
kézikönyvek elkészítése, - Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges
dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. b)
Szakfelügyeletek biztosítása - Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az
esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is); c) A
kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok - A megvalósítást jelző táblák
kihelyezése; - A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató
anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben,
rendezvényeken; - Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során
felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az
aktiválásban. Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye
figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is: - felvonulás; - vezetékek és
a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése; tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő
mennyiségi és minőségi előírások szerint; - szükséges beton és aszfalt
minőségvizsgálatok elvégzése; - kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés; - az
elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése; provizorvezetékek kiépítése és elbontása; - üzempróbák elvégzése; minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése; - üzemelő vízvezetékekre történő
rákötések, szakaszolások; - az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos
munkái; - zöldkárok helyreállítása; - deponálás; - hulladékelszállítás és elhelyezés; közterület használati díjak; - szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.
A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja
tartalmazza. Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű
tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja
tartalmazza. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell
az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1.
pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel. A teljes mennyiség és a közbeszerzési
műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. A nyertes ajánlattevő
feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek
beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére
történő átadása. A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg)
mértéke a nettó ajánlati ár 5 %%-a. A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is
magában foglalja.
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Hirdetmény típusa:

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013.07.05.
10589/2013

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

45231300-8;45232151-5;45232150-8;45232430-5;44161200-8;44162500-8

Ózd Város Önkormányzata

2013.06.17.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Ózd
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csák-Molnár Eszter
Telefon: +36 48574169
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu
Fax: +36 48574198
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
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Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című
pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a
dokumentációban meghatározottak szerint:
Főbb munkamennyiségek:
a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték
5422,3 m
Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással
összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m
vezetékhosszal együtt)
D225 KPE (P10) 14860,4 m
D160 KPE (P10) 4835,4 m
D110 KPE (P10) 4284,9 m
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D90 KPE (P10) 898 m
D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi
megoszlás szerint:
D25 KPE (P10) 1957,4 m
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D32 KPE (P10) 1433,7 m
D63 KPE (P10) 1301,2 m
D90 KPE (P10) 6,1 m
D110 KPE (P10) 11,9 m
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó
állomással, az alábbi megoszlás szerint:
D110 KPE (P10) 173,9 m
D90 KPE (P10) 2296,5 m
D63 KPE (P10) 1841,9 m
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:
D32 KPE (P10) 40,0 m
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával,
osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600 m3
térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.
c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség
szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;
d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő
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vízhálózaton
e) 67 db tolózár cseréje
67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban
üzemelő vízhálózaton.
f) Üzemirányító rendszer kiépítése
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló
medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer
kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai
adatbázis építése szükséges.
További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):
a) Szervezési feladatok
- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő
részére történő átadása.
b) Szakfelügyeletek biztosítása
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti
feladatok ellátása is);
c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok
- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában
és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.
Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos
munkák elkészítését is:
- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi
és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárok helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.
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A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III.
kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos
együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői
követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti
minőség-ellenőrzési tervvel.
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen
kifejtésre.
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési
engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő
átadása.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.
A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45231300-8
45232151-5
45232150-8
45232430-5
44161200-8

Kiegészítő szójegyzék

44162500-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8695 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/05/28 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/31 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/06/17 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2013/07/01 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
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A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A következő helyett:
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című
pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak
figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
Főbb munkamennyiségek:
a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő
vezeték 5422,3 m
Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel,
csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi
megoszlás szerint:
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m
vezetékhosszal együtt)
D225 KPE (P10) 14860,4 m
D160 KPE (P10) 4835,4 m
D110 KPE (P10) 4284,9 m
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D90 KPE (P10) 898 m
D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi
megoszlás szerint:
D25 KPE (P10) 1957,4 m
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D32 KPE (P10) 1433,7 m
D63 KPE (P10) 1301,2 m
D90 KPE (P10) 6,1 m
D110 KPE (P10) 11,9 m
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó
állomással, az alábbi megoszlás szerint:
D110 KPE (P10) 173,9 m
D90 KPE (P10) 2296,5 m
D63 KPE (P10) 1841,9 m
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:
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D32 KPE (P10) 40,0 m
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával,
osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600
m3 térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.
c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos,
szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;
d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő
vízhálózaton
e) 67 db tolózár cseréje
67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban
üzemelő vízhálózaton.
f) Üzemirányító rendszer kiépítése
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló
medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer
kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus
térinformatikai adatbázis építése szükséges.
További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):
a) Szervezési feladatok
- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek
megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és
ajánlatkérő részére történő átadása.
b) Szakfelügyeletek biztosítása
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő
régészeti feladatok ellátása is);
c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok
- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok
kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.
Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő
járulékos munkák elkészítését is:
- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai
kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő
mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
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- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárok helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.
A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III.
kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével
kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező
Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti
minőség-ellenőrzési tervvel.
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen
kifejtésre.
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési
engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére
történő átadása.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5
%-a.
A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A következő irányadó:
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című
pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak
figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
Főbb munkamennyiségek:
a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő
vezeték 5422,3 m
Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel,
csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi
megoszlás szerint:
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m
vezetékhosszal együtt)
D225 KPE (P10) 14860,4 m
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D160 KPE (P10) 4835,4 m
D110 KPE (P10) 4284,9 m
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D90 KPE (P10) 898 m
D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi
megoszlás szerint:
D25 KPE (P10) 1957,4 m
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D32 KPE (P10) 1433,7 m
D63 KPE (P10) 1301,2 m
D90 KPE (P10) 6,1 m
D110 KPE (P10) 11,9 m
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó
állomással, az alábbi megoszlás szerint:
D110 KPE (P10) 173,9 m
D90 KPE (P10) 2296,5 m
D63 KPE (P10) 1841,9 m
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:
D32 KPE (P10) 40,0 m
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával,
osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600
m3 térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.
c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos,
szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;
d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő
vízhálózaton
e) 67 db tolózár cseréje
67 db DN 80 – DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknában
üzemelő vízhálózaton.
f) Üzemirányító rendszer kiépítése
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló
medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer
kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus
térinformatikai adatbázis építése szükséges.
További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):
a) Szervezési feladatok
- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek
megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
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- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és
ajánlatkérő részére történő átadása.
b) Szakfelügyeletek biztosítása
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő
régészeti feladatok ellátása is);
c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok
- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok
kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.
Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő
járulékos munkák elkészítését is:
- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai
kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő
mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárok helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.
A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III.
kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével
kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező
Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti
minőség-ellenőrzési tervvel.
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen
kifejtésre.
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési
engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére
történő átadása.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5
%-a.
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A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4) Egyéb információk:
A következő helyett:
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt
csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón
(CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is
csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír
alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés”, illetve "Nem
bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat
formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy
gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben
fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
is,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
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aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéről ajánlattevő köteles cégszerű nyilatkozatát becsatolni. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő
tájékoztatást kaphat.
12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni
szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
13) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
15) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre
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történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
16) Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan
költségvetést hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.
17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint
az ajánlattételi dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
18) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az
ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is
észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.
19) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére, hogy a dokumentáció 22. számú
mellékleteként kiadott nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz csatolásával, önkéntes
jelleggel csatlakozzanak a szintén a dokumentáció mellékleteként kiadott „Integritási
megállapodáshoz”, melynek célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára
biztosítsa az átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
22) A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1.,
Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az
ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon
munkavégzés 07:00 óra és 18:00 óra között történhet!
23) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, valamint fizetési
ütemtervet csatolni a dokumentáció III.7. pontjában meghatározott tartalommal.
24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.
§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy,
hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a
káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a
meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés
folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező
károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek
okozott dologi és személyi károkra.
A következő irányadó:
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt
csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón
(CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is
csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír
alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés”, illetve "Nem
bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat
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formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy
gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben
fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
is,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
— 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 meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéről ajánlattevő köteles cégszerű nyilatkozatát becsatolni. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
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9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő
tájékoztatást kaphat.
12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni
szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
13) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
14) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
15) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
16) Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan
költségvetést hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.
17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint
az ajánlattételi dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
18) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az
ajánlatában. Pótmunka igényt nem jelenthet be olyan részre, ami az ajánlatkészítés során is
észlelhető lett volna, de az ajánlattevő figyelmetlenségéből az ajánlatból kimaradt.
19) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére, hogy a dokumentáció 22. számú
mellékleteként kiadott nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz csatolásával, önkéntes
jelleggel csatlakozzanak a szintén a dokumentáció mellékleteként kiadott „Integritási
megállapodáshoz”, melynek célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára
biztosítsa az átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
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22) A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1.,
Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az
ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon
munkavégzés 07:00 óra és 18:00 óra között történhet!
23) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, valamint fizetési
ütemtervet csatolni a dokumentáció III.7. pontjában meghatározott tartalommal.
24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.
§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább
100.000.000,- Ft/káresemény és legalább 150.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő
fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel
kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és
szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az
építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a
meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és
személyi károkra.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
AD. I. kötet. I.4. pont; I. 10. pont; I.11. pont; III.7. pont;
AD II. kötet 10. pont;
AD III. kötet; AD IV. kötet.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül
azon ajánlattevők részére, akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták a módosító
hirdetmény megjelenésének napjáig. A módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező
ajánlattevőknek, ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi
dokumentációt bocsátja rendelkezésre az eljárást megindító felhívásban leírt módon és
feltételekkel.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
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Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2013. június 12-én kelt tájékoztatásával, a kiegészítő
tájékoztatás iránt beérkezett kérdésekre szükséges válaszadás időigényére tekintettel 2013. június
17. 11:00 óráról elhalasztotta 2013. július 1. 11.00 órára, majd a 2013. június 27-én kelt
tájékoztatásával a fenti módosított ajánlattételi határidőt 2013. július 5. napján 11.00 órára
halasztotta.
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/07/01 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 14118400
E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
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