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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail és honlap címe 
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: 06-94-521-226 
Telefax: 06-94-521-204 
Kapcsolattartó személy: Bíróné Dugmanits Ágnes osztályvezető 
Elektronikus levelezési címe: birone.agnes@nyuduvizig.hu  
URL-cím: www.nyuduvizig.hu 
Ajánlatkérő nemzeti azonosítója: AK 05812 
 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája 
A Kbt. Harmadik Rész szerinti, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás, melynek során Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el. 
 
c) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve annak megjelölését, hogy az 
érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre  
A közbeszerzési dokumentumok a kiviteli terv kivételével az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, 
közvetlenül, elektronikus úton a gazdasági szereplők részére megküldésre kerülnek. A Kbt. 39. § 
(1) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.nyuduvizig.hu 
honlapon a Közérdekű/Közbeszerzési tájékoztatás oldalon teszi hozzáférhetővé az alábbi fájlnevek 
alatt:  
AF NYUDUVIZIG telephely.pdf, AD NYUDUVIZIG telephely.doc, Kiviteli terv végleges.zip, 
Építési engedély NYUDUVIZIG telephely.pdf, Költségvetési kiírások.zip. 
 
d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
 
A közbeszerzés tárgya: 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság telephelyének átalakítása, épületbővítése 
 
Fő CPV kódok:  45262700-8 Épület átalakítási munka 
    45211350-7 Többfunkciós épületek kivitelezése 
Kiegészítő CPV kódok:  45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 
    45262800-9 Épületbővítési munka 
 
A szerződés tárgya által indokolt, hogy a műszaki leírás, kiviteli terv meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra - amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy 
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi -, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozzon. A hivatkozás 
nélkül nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés 
mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” előírást is érteni kell! 
 
Elvégzendő munkák és mennyiségei: 
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság telephelyének átalakítása, épületbővítése 
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szombathely, Zanati út 42. hrsz.: 7862/7 telephelyén 
álló épület felújítása és kibővítése. A meglévő épületben irattár, teakonyha, vizes blokk, tárgyaló 
kialakítására kerül sor. Az épületbővítéssel létrejövő új építésű helyiségek: irodablokk, tárgyalók, 
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teakonyha, fénymásoló helyiség, raktárak, lépcsőházak, vizesblokk, közlekedő. Az épület beépített 
alapterülete a tervek szerint 643 m2.  A nyertes ajánlattevő feladata a fűtés, elektromos hálózat, víz 
és szennyvízvezeték teljes körű kialakítása is.  
A főépület mellett, az udvar területén 10 férőhelyes, fedett gépkocsi parkolót kell kialakítani. 
Az építés ütemezetten történik. 
 

I. ütem (határidő: 2018.06.01.) 
 

 Bontási munkák elvégzése 
 Gépészeti alapszerelés 
 Villany alapszerelés 
 Szerkezetépítési, szárazépítési munkák  
 Szigetelési munkák 
 Kőműves munkák elvégzése 
 Bővítmény munkái 
 Tető kialakítása 
 Nyílászárók 
 Festési munkák 

 
II. ütem (határidő: 2018.11.30.) 

 
 Szerkezet építés 
 Gépészeti munkák 
 Burkolási munkák 
 Festési munkák 
 Villanyszerelés 

 
III.  ütem (határidő: 2019.11.30.) 

 
 Külső tereprendezés, térburkolatok 
 Kerítés, sorompó kialakítása 
 Fedett gépkocsi tároló kialakítása 
 Jegyzőkönyvek elkészítése 
 Telefonközpont, kaputelefon és rack szekrény felszerelése  
 Riasztó- és videó rendszer kiegészítése 
 Server rack szekrény elhelyezése 

 
A teljes mennyiséget részletesen a közbeszerzési műszaki leírásban lévő árazatlan költségvetési 
kiírás tartalmazza. 
 
e) A szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják 
Vállalkozási szerződés. 
 
f) Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 
Nem releváns. 
 
g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje  
A teljesítés előírt végső határideje: 2019. november 30. 
 
h) A teljesítés helye  
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Vas megye, 9700 Szombathely, Zanati út 42. Hrsz.: 7862/7. 
NUTS-kód: HU222 
 
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás  
 A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül. 
Az igényelt előleg összege négy egyenlő részben kerül visszafizetésre oly módon, hogy az első négy 
rész-számla összege csökkentésre kerül. Az ötödik rész-számla és a végszámla előlegösszeget már 
nem tartalmazhat.  
Az előleg igénybevételére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése irányadó.  
A szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 
 
A pénzügyi forrás a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017., 2018. és 2019. évek elemi 
költségvetésében áll rendelkezésre. 
 
A teljesítés során 5 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. 
Az egyes munkarészeket a számláknak beazonosíthatóan tartalmazniuk kell. 
 
A rész-számlák benyújtásának feltételei: 

1. rész számla: az I. ütemben megvalósítandó feladatok 50 %-ának elvégzését követően,  
2. rész-számla: az I. ütem feladatainak 100 %-ban történő megvalósítását követően, 
3. rész-számla: a II. ütemben megvalósítandó feladatok 50 %-ának elvégzését követően, 
4. rész-számla: a II. ütem feladatainak 100 %-ban történő megvalósítását követően, 
5. rész-számla: a III. ütemben megvalósítandó feladatok 50 %-ának elvégzését követően 

nyújtható be. 
 
A végszámla a szerződés teljesítését, vagyis a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárását követően nyújtható be. 
 
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére alkalmazandó a Kbt. 135. § (3) bekezdésének előírása 
is. 
 
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése során, úgy a 
teljesítés igazolás alapján kiállított számla a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) 
bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre.  
 
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy a 
szerződéses ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) 
bekezdései alapján történik. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a kifizetések tekintetében. 
 
A szerződés szerinti vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
fizetendő. 
Az Ajánlatkérő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy az építési munka építési hatósági 
engedélyköteles, ezért a tárgyi szolgáltatás fordított adózás alá esik. A munka ellenértékéről szóló 
számlákat az Ajánlatkérő részére ÁFA nélkül kell kiállítani. 
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Amennyiben Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, úgy a Ptk. 
6:155. § rendelkezései alapján késedelmi kamat fizetésére köteles. 
 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentációban található szerződéstervezet 
tartalmazza. 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. 
 
 
j) Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:  
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 
 
k) A részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő részajánlattételt nem tesz lehetővé tekintettel arra, hogy az építési és az azzal járó 
bontási munkák összehangolása, valamint az ütemezett megvalósítás rendkívül bonyolult, egységes 
szervezést és kivitelezést igényel. A műszaki felelősségi és garanciális követelmények nem teszik 
lehetővé több, önállóan munkát végző kivitelező bevonását. 

l) Az ajánlatok értékelési szempontja 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-
érték arány. 
 
Az értékelési szempontok: 

- Ajánlati ár (Ft)               súlyszám: 70 %  
- Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap)      súlyszám: 20 % 
- A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 

többlettapasztalata (hónap)                 súlyszám: 10 % 
 
A kötelezően előírt jótálláson túli többletvállalás és a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
szakember többlettapasztalata vonatkozásában a felolvasólapon csak a többlet hónapokat kell 
feltüntetni. 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 0-10 pont. 

 
Az ajánlati ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a 
pontszámok meghatározására. A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. 
 
A „kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás” és a „szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakember többlettapasztalata” esetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. 
A „kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás” és a „szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakember többlettapasztalata” esetében legtöbb hónap megajánlást tartalmazó ajánlat 10 
pontot kap. 
Amennyiben valamely megajánlás a „kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás” 
esetében 60 hónapnál hosszabb többletvállalást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő 60 hónapot vesz 
figyelembe az ajánlatok bírálata során megajánlásként. 
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Amennyiben valamely megajánlás a „szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 
többlettapasztalata” esetében 120 hónapnál több többlettapasztalatot tartalmaz, úgy Ajánlatkérő 120 
hónapot vesz figyelembe az ajánlatok bírálata során. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakember többlettapasztalatának értékelése során a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott MV-É szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges, a szakképzettségnek megfelelő év szakmai gyakorlaton túli többlettapasztalatot veszi 
figyelembe a szakmai önéletrajz alapján. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok értékelése során a nettó 
ajánlati árat veszi figyelembe! 
 
Az értékelésre vonatkozó további részleteket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
m) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a Kbt. a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában vagy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 10. § g) pont ga)-gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevő az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.  
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, 
az alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás megküldésének 
napjánál. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok közül bármelyik fennállása 
ellenére ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint nem zárható ki az eljárásból, ha kellőképpen 
igazolja a megbízhatóságát. 
 
Ha ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos 
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok tekintetében az ajánlattételi 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, az alvállalkozót, vagy az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. 
 
n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő. 
 
Műszaki és szakmai alkalmasság 
 
M1: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás megküldésétől (2017. december 19.) visszafelé számított öt év (a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti 
épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó) építési munkák 
ismertetésével, és a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban legalább a 
következő adatokat meg kell adni: az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (m2), a teljesítés 
kezdésének és befejezésének idejét év/hónap/nap megadásával, valamint helyét, és azt, hogy a 
teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e. 
 
M1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
(2017. december 19.) visszafelé számított öt évben nem rendelkezik (a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) olyan épület kivitelezésére és/vagy 
bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, amelyet egy vagy több szerződés keretén 
belül teljesített, de összesen legalább 400 m2-nyi alapterületre vonatkozik.  
 
Az M1alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet  
21/A. §-ának megfelelően a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a 
referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg. 
 
M2: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő 
részéről azon személy végzettségének, képzettségének ismertetésével, önéletrajzának és 
rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatának benyújtásával, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 

M2: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott MV-É szakterületre vonatkozó felsőfokú szakirányú szakképzettséggel és a felelős 
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges év szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a műszaki és szakmai alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben előírtakat is 
megfelelően alkalmazni kell. 
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A műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően a 
gazdasági szereplő az ajánlatában az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó 
nyilatkozatot köteles benyújtani. 
Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, az alkalmassági követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozatát is. 
 
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt és amennyiben releváns, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősíthető szervezetet megfelelő munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt részletes adatokat tartalmazó saját 
nyilatkozatának benyújtására. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell az adott 
alkalmassági feltételre vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatát benyújtani. 
 
Ha ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos 
határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására. 

Közös ajánlattétel esetén a műszaki szakmai alkalmasság igazolása esetén a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése és a 24. § (1)-(2) bekezdése is irányadó. 

o) Az ajánlattételi határidő: 2018. január 10. 10 óra 
 
p) Az ajánlat benyújtásának címe: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
417-418. szoba, az ajánlattétel napján a tetőtéri tárgyaló 

Az ajánlat benyújtásának módja:   
Az ajánlatot az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől péntekig, munkanapokon 9:00 és 12:00 
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani. 
 
q) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
r) Az ajánlatok felbontása 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2018. január 10. 10 óra  
helye: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
           9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. tetőtéri tárgyaló. 
Az ajánlatok felbontásán való jelenlétre a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak. 
 
s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 nap. 
 
t) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja:  
Nem releváns 
 
u) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
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v) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek 
A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek. 
 
w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: nem releváns 
 
x) Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő nem teszi 
lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekt társaság) létrehozását. 
 
y) Egyéb információk: 
 
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: 
Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettség terheli, melynek mértéke a késedelemmel érintett részre eső ellenszolgáltatás 
összegének 1%-a/nap a késedelem első napjától, de maximum a tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10 %-a. Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítését meg sem kezdi 
vagy nem fejezi be, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a szerződés 
szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. 
A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás összege. 
Amennyiben a késedelmi kötbér értéke eléri a meghatározott maximum értéket, Ajánlatkérő 
jogosult a szerződést felmondani. 
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban 
az esetben érvényesíthetőek, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
 
Nyertes Ajánlattevőnek az általa elvégzett munkára legalább 24 hónap teljes körű jótállást kell 
vállalnia. Ha jogszabály az Ajánlattevő által vállalt jótállásnál hosszabb időtartamot állapít meg, 
akkor a hosszabb időtartam az irányadó. A jótállás kezdő napja a munka teljes körű befejezését 
követően az átadás-átvétel napja. 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell az ajánlatba csatolni! 
 
3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
összes adatot.   
 
4. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot 
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. 
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5. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a 
műszaki, szakmai alkalmassági követelmények igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
6. A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: 
A felelősségbiztosítás legalább minimum 45 millió Ft/év, illetve 4 millió Ft/káresemény összegre és 
a szerződés teljes időtartamára vonatkozzon. Az előírt felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a 
környezetvédelmi kárra, a harmadik személynek okozott kárra, a Vállalkozó, valamint a Kbt. 
szerinti alvállalkozó és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való 
felelősségre.  
 
7. 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  vagy a 
változáskérelemre vonatkozó nemleges nyilatkozatát (csak ajánlattevő köteles benyújtani, közös 
ajánlattevők esetében minden egyes ajánlattevő), 
- 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. 
 
8. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely 
szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek 
az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket 
az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése 
alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 
 
11. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl. 
garanciavállaló nyilatkozata vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban 
kell becsatolni az ajánlatban. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 
12. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja.  
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13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben az 
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az 
összegezésben megjelölésre kerül. 
 
14. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő elektronikus úton az ajánlattételi 
felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A 
közbeszerzési dokumentumokat és a kiviteli tervet a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően 
Ajánlatkérő a www.nyuduvizig.hu/download honlapon teszi hozzáférhetővé. A dokumentáció 
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, melyet az ajánlatban az ajánlattevő nyilatkozatával 
igazolnia kell. Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható. 
 
15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint az 
államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. Ezen rendelkezésekre figyelemmel Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, 
hogy a szerződéskötésnek feltétele az átláthatóságról, illetve az átláthatóság ellenőrzéséhez 
szükséges, jogszabályban meghatározott adatokról szóló nyilatkozat kitöltése és ajánlatkérőnek 
történő átadása. Ajánlattevők csatoljanak ajánlatukba nyilatkozatot arról, hogy nyertességük esetén 
a jelen pontban meghatározott nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátják, illetve tudomásul veszik, hogy ennek elmaradása a szerződéskötéstől 
történő visszalépésnek minősül. A nyilatkozat mintát az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

 
16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott határidő közép-
európai helyi idő szerint értendő (CET). 
 
17. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei a következők: 
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), 
cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott 
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.  
A csomagolásra a következőket kell ráírni: 
„AJÁNLAT a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság telephelyének átalakítása, 
épületbővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 
 
18. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.  
 
19. Az ajánlattevőtől cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a tekintetben, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pdf file) 
példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 
20. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5), továbbá a Kbt. 114. § (6) 
bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 
 
21. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem rendel el újabb hiánypótlást, 
ha a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
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22. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli. 
 
23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának 
megfelelően az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak 
be legalább két ajánlatot.  
 
24. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során 
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni. 
 

z) Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:  
2017. december 19. 
 


