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AJÁNLATKÉRÉS 
 

A 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 azonosító számú és a „Sió-Kapos 

Ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű beruházáshoz 
kapcsolódó 

 
KÖZBESZERZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 

 

 

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési 

címe: 

Ajánlatkérő neve: Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község 

Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása 

Címe: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. 

Telefon: 74/586-929 

Felelős személy: Csőszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke 

E-mail: simontornya@t-online.hu 

Kapcsolattartó: Nagy Károly 

Tel.: 74/586-939 

E-mail: epitesugy1@simontornya.hu 

 

2.) A projekt megnevezése, adatai: 

Projekt neve: „Sió-Kapos Ivóvízminőség javító projekt” 

Projekt azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 

Projekt adatai: A projekt teljes nettó költsége 491 mFt. A közbeszerzési feladatok 

becsült költsége nettó 3.500.000 Ft. 

Mennyiség: 

 1 nemzeti eljárás: építési és áru/eszközbeszerzés beruházás becsült értéke 

446 millió Ft), részajánlattételi lehetőséggel, a közbeszerzési eljárás teljes 

körű lebonyolítása, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Az 

értékek nettóban értendők. A Szerződő Felek közösen állapítják meg a 

dokumentáció megvásárlásának árát. Az Ajánlattevő feladata lesz az 1 

példányban átadott tervdokumentáció sokszorosítása az Ajánlattevők 

részére. A dokumentáció ára az Ajánlatkérő bevétele, melyet csökkenteni 

kell a dokumentáció sokszorosításának költségével. 

 1 meghívásos eljárás: mérnök felügyeleti (FIDIC mérnöki, illetve műszaki 

ellenőri) feladatok ellátására a közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítása, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint (a szolgáltatás 

becsült értéke 12,89 mFt, az értékek nettóban értendők). 

 1 meghívásos eljárás: projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerint (a szolgáltatás becsült értéke 17,5 mFt, az értékek 

nettóban értendők). 

 

3.) A feladatok elvégzése során alkalmazandó főbb jogszabályok: 

 az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával 

megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott 

programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 

102/2006 (IV. 28) Korm. rendelet 

 KEOP pályázati dokumentáció (felhívás és útmutató) 

 

4.) Az Ajánlattevő által elvégzendő feladatok ismertetése: 
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A Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító projekt közbeszerzési tanácsadói feladatainak 

ellátása. 

Közbeszerzési tanácsadói feladatok: 

A 2011. évi CVIII. tv. és az idevonatkozó szabályaiban foglaltak. 

Egyéb feladatok különösen: 

 belső felelősségi rend, megbízó levelek és összeférhetetlenségi nyilatkozatok 

elkészítése, 

 ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése, feladása, költségeinek 

viselése (csak megelőlegezés), 

 helyszíni szemle megtartása, válaszadás a feltett kérdésekre, 

 ajánlatok bontása, jegyzőkönyv elkészítése, 

 esetleges hiánypótlások kezelése, 

 ajánlatok értékelése, 

 bíráló bizottsági jegyzőkönyv elkészítése a bírálati adatlapokkal együtt 

(hiánypótlás előtt, hiánypótlás után), 

 döntés előkészítés a Képviselő-testület felé, 

 összegezés elkészítése, 

 OMMF igazolás lekérése, 

 dokumentumok összeállítása a Közbeszerzések Tanácsához, a honlapra, a 

közreműködő szervezetnek és a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 

rendeletben foglalt szervezetnek, 

 egyéb – a projekthez kapcsolódó – beszerzések esetében tanácsadás, 

 kapcsolattartás az Ajánlatkérővel, a műszaki ellenőrrel és a külső 

projektmenedzsmenttel. 

 

5.) Az ajánlat benyújtásának határideje és helye: 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2012. február 29. 900 óra 

Az ajánlat benyújtásának helye: Simontornya Város Önkormányzata Titkárság 

(7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.) 

A borítékra írják rá (a feladón nevén kívül): „Ajánlat a KEOP-1.3.0/09-11-2011-

0035 azonosító számú és a „Sió-Kapos Ivóvízminőség javító projekt” 

elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására” 

„2012. február 29-én 900 óráig FELBONTANI TILOS!” 

 

6.) A teljesítés helye: 

Simontornya 

 

7.) Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályok: 

A tárgyi tevékenység a pályázati útmutató és adatlap alapján szállítói 

finanszírozású, így az Ajánlatkérő a jelen ajánlatkérésben szereplő szolgáltatások 

ellenértékét tartalmazó számláknak csak az ÁFA-ját és az önkormányzatra eső 

önerőt fizeti meg (ha van). Ez Eu Önerő Alap (nyertes pályázat esetében) a 

szokásosnál tovább hátráltathatják a kifizetéseket, ezért az abból fakadó határidő 

túllépésért a Szállító semmilyen igénnyel nem léphet fel a Kedvezményezett felé. 

Az Ajánlatkérő a kifizetett számla után terjeszti elő kifizetési kérelmét a 

projektmenedzsmentje közreműködésével. Az Ajánlattevő részszámla benyújtására 

félévente jogosult (három részszámla és egy végszámla), melyet a szerződés-

tervezet tartalmaz. Számla benyújtásához az Ajánlattevőnek teljesítés-igazolással 

kell rendelkeznie. Számla kifizetése 60 napos fizetési határidővel, a fent leírt 

feltételek mellett. A Kedvezményezett az állami támogatás késedelmes kifizetéséért 

nem felel, azért a Szállító semmilyen követeléssel nem léphet fel a 

Kedvezményezett felé. Az Ajánlattevő más Ajánlattevő (Szállító), illetve a KSZ 

hibájából, vagy késedelme esetében sem léphet fel követeléssel a 

Kedvezményezett felé. 

 

9.) Ajánlat benyújtásának feltételei, becsatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
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Nem lehet ajánlattevő, aki végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll, 

illetve aki szünetelteti tevékenységét, és egy évet meghaladó lejárt köztartozása 

van. 

Az ajánlattevők tegyenek nyilatkozatot arra, hogy  

 nem állnak végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, tevékenységüket 

aktívan folytatják. 

 nem áll fenn egy évet meghaladó lejárt köztartozásuk. 

Az ajánlattétel, a szerződés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar 

forint (HUF). 

 

10.) Hiánypótlási lehetőség: Az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

 

11.) Az ajánlattétel nyelve: MAGYAR 

 

12.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: 

7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tanácsterem 

2012. február 29. 900 óra. 

 

13.) Az eljárásban lehetőség van-e tárgyalásra: NINCS 

 

14.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012.február 29. 1400 óra 

 

15.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. március 8. 1000 óra 

Az ajánlattétel, illetve a nyertes Ajánlattevő kihirdetése az Ajánlatkérőt 

szerződéskötésre nem kötelezi. Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, 

hogy a pályázatot minden indokolás nélkül eredménytelennek hirdesse ki. 

 

16.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. február 17. 

 

17. ) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása: 

Részajánlat és többváltozatú (alternatív) ajánlat adására nincs lehetőség. 

 

18.) Szerződés-tervezet 

Az Ajánlatkérési dokumentációnak része a szerződés-tervezet. A szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi 

Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében támogatásban részesített 

kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződéshez” (továbbiakban: ÁSZF) 

amelyet a Kedvezményezett 1 példányban a vállalkozó rendelkezésére bocsát. 

A szerződés mellékletét képezik a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan 

tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv tartalom, nyilatkozat, 

beszerzési terv és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a 

Kedvezményezett a projekt pályázat mellékleteként benyújtott. Ezeket a 

Kedvezményezett a vállalkozó részére fizikailag is átadja, illetve a 

www.simontornya.hu honlapon megtekinthető. 
 

19.) Feltételek 

Személyi 

A közbeszerzési feladatokat ellátó szervezetnél legalább 1 fő felsőfokú végzettségű 

szakembernek kell lennie közgazdasági képesítéssel, és legyen bejelentkezve a 

Közbeszerzések Tanácsánál, mint közbeszerzési tanácsadó. 

Tárgyi: 

Nem releváns. 

Egyéb 

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése 

során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint 

a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció 

elsődlegesen elektronikus úton történik. A szerződés teljesítése során a 

dokumentálás elektronikus adathordozókon is történik, nyomtatott formában csak a 

végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

http://www.simontornya.hu/
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Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés mindkét fél általi 

teljesítését követően az Ajánlattevő által elkészített dokumentumok kizárólag az 

Ajánlatkérő tulajdonát képezik, azokra az Ajánlatkérő tulajdonjogot, használati, 

hasznosítási illetve egyéb jogot szerez, nyilvánosságra hozatalukhoz, további 

felhasználásukhoz az Ajánlattevő írásbeli beleegyezése nem szükséges. Az 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés keretében átadott anyagok tekintetében a 

kizárólagosságot a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítse. 

Az Ajánlattevőnek az elmúlt három évben (2009, 2010, 2011) közbeszerzésből 

évente legalább 2.000.000 Ft nettó, ezen belül évente egy munka esetében legalább 

1.000.000 Ft-os nettó árbevétellel kell rendelkeznie. Ajánlattevő az lehet, aki az 

elmúlt három lezárt évben legalább két alkalommal nyereséges volt. 

Az ajánlattételi dokumentum minden oldalát ellenjegyzéssel kell ellátni, kivéve 

azokat az oldalakat, amelyen aláírás szerepel. 

 

20.) Csatolandó dokumentumok különösen: 

A kiadott mellékletek szerint 

 

 

 

Simontornya, 2012. február (hó) 17. nap 

 

 

 

 

Csőszné Kacz Edit 

Társulási Tanács elnöke 
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Mellékletek 

Ajánlati felolvasó lap 

Nyilatkozat_1 

Nyilatkozat_2 

Nyilatkozat_3 

 


