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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI  

 

Nemzeti, Kbt. 115. § szerinti, tárgyalás nélküli nyílt eljárás - EKR........................ 

 

E40 - Ajánlattételi szakasz 

 

Ajánlatkérő neve:    Mánfa Község Önkormányzat 

Közbeszerzés tárgya:    „Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” 
 

Felhívás 

 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő  

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

 

Hivatalos név: Mánfa Község Önkormányzat  Nemzeti azonosítószám  EKRSZ_..... 

Postai cím:  

Város:  Mánfa  NUTS-kód: HU231  Posti irányítószám: 7304   Ország: Magyarország  

Egyéb cím adatok: Fábián B. u. 58.  

Kapcsolattartó személy: Takács Zsolt 

E-mail: polgarmester@manfa.hu   Telefon: +36 72482145  Fax: +36 72482145 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  www.manfar.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL)   

 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: KözbeszPro Közbeszerzési Tanácsadó  Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79560656     

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság           

Postai cím: 

Város: Pécs   NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7621  Ország: Magyarország  

Egyéb cím adatok: Felsőmalom utca 18. 

Kapcsolattartó személy: dr. Komlódi András 

E-mail: info@kozbeszpro.hu   Telefon: +36 72214844   Fax: +36 72214844 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  www.kozbeszpro.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL)   

 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.    Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.   Nem 

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.     Nem 

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 
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Ajánlatkérő típusa:   Regionális/helyi szintű 

 

 

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) Meghatározás 

 

II.1.1) A szerződés típusa:   Építési beruházás 

II.1.2) Fő CPV-kód:   45200000-9 

     45221250-9  

 

II.1.3) A szerződés tárgya:   „Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” 

 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A mellékelt tervdokumentáció alapján. 

 

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és 

anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét 

képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 

 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban:     vagy napban: 180  vagy a teljesítés határideje: 

 

II.1.6) A teljesítés helye: 

 
7304 Mánfa belterület 

 

II.1.7) Részekre bontás 

Részajánlat tételre lehetőség van      Nem 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

Nincs részajánlati tételi lehetőség, mert funkcionálisan egy egészet alkot a fejlesztés.  

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése  

 

II.2.1) Elnevezés: „Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” 

 

II.2.2) További CPV-kód(ok):  

Fő CPV-kód:   45200000-9 

    45221250-9 

 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU231 

A teljesítés helye: 7304 Mánfa belterület 
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A mellékelt tervdokumentáció alapján. 

 

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és 

anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét 

képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 

 

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 

II.2.5) Értékelési szempontok:  

 

Az alábbiakban megadott szempontok:   Igen 

Minőségi kritérium:       Igen 

2. Jótállás időtartama (12-60 hónap):    15    

Költség kritérium:   Nem 

Megnevezés      Súlyszám / Jelentések 

Ár kritérium:   Igen 

Megnevezés      Súlyszám / Jelentések 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint):    85 

 

II.2.6) Becsült érték:  

Érték áfa nélkül:      Pénznem: 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 

Napokban kifejezett időtartam: 180 

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:     

A szerződés meghosszabbítható  Nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 

Tervezett minimum: 

Maximális szám: 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)   Nem 

 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
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Opciók:    Nem 

Opciók leírása: 

 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról  

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,   Nem 

vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk      

 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott  

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos      Igen 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:     TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 

 

II.2.13) További információ: 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 

III.1) Részvételi feltételek 

 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

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

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. 

[Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]  

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem 

állását. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 

keltezésűeknek kell lenniük. 

 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 

62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre 

vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.  

 

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 

köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi 

közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 

abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pont]: 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni. 

 

Az alkalmassági minimum követelmények:  
 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 

M1.) .) rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-

átvétellel lezárult) összesen legalább 1000 fm mélyépítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 

 

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési 

beruházásokat veszi figyelembe. 

 

A referencia-követelménynek történő megfelelőség maximum 3 darab szerződésből teljesíthető. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös 

ajánlattevők egyike megfelel. 

 

Utalás a megkövetelt igazolási módokra:  

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely 

gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 

információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevők felelnek. 
 

 

M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap (a vizsgált időszak alatt befejezett, de 

legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében 

teljesített mélyépítési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított 

referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:  

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe, 

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) 

személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, 

c) a teljesítés helye, ideje 

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek 

megfelelően részletezett tartalommal), 

e) a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel) 

f) referenciaszerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes összege (HUF-ban), 

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját 

teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (Ft-ban). 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként 

teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt 

- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 
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beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell 

tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös 

ajánlattevők egyike megfelel. 

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a  szervezetet és jelen felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.  

Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138. § (1) 

és (5) bekezdés rendelkezéseire! Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) 

bekezdése is irányadó.  

Az Ajánlatkérő ezúton hívja fel a T. Gazdasági szereplők figyelmét hogy, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése 

alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 

az igazolásokat benyújtani.  

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti igazolásokat is 

elfogad az M.1./ pontban meghatározott igazolási mód helyett, illetve mellett.  

Ebben az esetben felhívjuk a T. Gazdasági szereplők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) 

bekezdés, a Kbt. 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire.  

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti 

korlátozó feltétel nem alkalmazandó. 

 

Az alkalmassági minimum követelmények: 

 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: 

Jótállás, késedelmi, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint. 

 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: 

 

Ajánlatkérő a Kbt.135.§(7) bekezdése alapján előleget biztosít.Az előleg mértéke:20%.Ajánlattevő elvégzett 

munkájáról az igazolt rész- és végteljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak szerint 2pldban, 

cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, 

hibátlan számlát állít ki, -építési tételekre lebontott számlarészletezővel- amelyhez az eljáró műszaki ellenőr által 

kiadott teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a szerződésben előírt esetleges egyéb mellékleteket csatolni 

kell.Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében 5db számla, azaz 1db előlegszámla, 3db részszámla 

és 1db végszámla benyújtására jogosult.A részszámlák kibocsátásának lehetősége:a kivitelezési ütemterv szerinti 

25-50-75%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegben, a végszámla a 

sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. Az előleg a végszámla összegében kerül elszámolásra. 
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IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás           Igen 

Gyorsított eljárás         Nem 

Indokolás: 

Meghívásos eljárás          Nem 

Gyorsított eljárás         Nem 

Indokolás:           

Tárgyalásos eljárás          Nem 

Gyorsított eljárás         Nem  

Indokolás: 

Versenypárbeszéd          Nem 

Innovációs partnerség         Nem 

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 

információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul    Nem 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel       Nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel       Nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:     

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   Nem 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  Nem 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:  

 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni      Nem 

 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk 

 

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:    

 

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:   

 

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai: 

 

IV.3) Adminisztratív információk 
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IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

 

IV.3.2) Ajánlattételi határidő  

Dátum, helyi idő:  2019……..   10:00 óra/perc  

 

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: 

HU 

 

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban:    vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő 

lejártától számítva) 

 

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő:  2019…….   12:00 óra/perc 

 

V. szakasz Kiegészítő információk 

 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához   Nem  

kötött: 

Az ajánlati biztosíték mértéke:  

A befizetés helye: 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

V.2) További információk: 

Karakterkorlátozás miatt az előírás teljes egészében a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

1. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 2. A hiánypótlás, 

felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, figyelemmel a Kbt. 115.§ (6) 

bekezdés rendelkezéseire. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). 4. A kiegészítő tájékoztatás 

nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a közbeszerzési 

dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése 

vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, 

a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát 

megelőző második munkanapot. 5. Az ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban 

felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az 

ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 

értékelési szempont [adott esetben részszempontok] alapján értékelésre kerülnek). 6. Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan (nemleges nyilatkozatot is csatolni 

kell). 7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (teljességi nyilatkozat). 

8. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság 

által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az M1. pont vonatkozásában. 11. 

Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb 

a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói 

keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is 

minimum 10 millió Ft/káresemény és minimum 20 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló 

kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni.  
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Folyt: Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

 

2019……. 

 


