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Ajánlati felhívás

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bpxv.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13074008Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Ajánlati/részvételi felhívás

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata

Ajánlatkérő 
neve:

Észak-Pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna - I. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000899772019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

EKRSZ_
15451530

Bocskai Utca 1-3.

Budapest HU110 1153

Trinn Miklós

trinn.miklos@bpxv.hu +36 13053224

Igen
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45232400-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000899772019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000899772019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000899772019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

címen:

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Észak-Pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna - I. ütem

Építési beruházás

Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének kivitelezése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2018.08.30-
án kiadott FKI-KHO: 1347/2018 hivatkozási számú Határozatba foglalt vízjogi létesítési engedélye alapján, a rendelkezésre álló 276/
2015 tervszámú kiviteli tervek szerint. Csatorna gerinc építése: Budapest XV. kerület északi területén tervezett szennyvíz 
főgyűjtőcsatorna a Közvágóhíd utca és folytatásaként a Mogyoród útja tengelyben kerül kialakításra az Erdőmenti út (A Google térkép 
nézeten jelenleg Régi Fóti útnak nevezett földút) vonaláig. I. szakasz: a Károlyi Sándor utcai kezdőpontjától a Kosd utcáig, a meglévő 
csatornagerinc kiváltásával, D 80 b 594,6 m hosszon. A közterületek felől a meglévő szennyvízágak a tervezett csatornára kerülnek 
átkötésre. A gerinc mentén fekvő ingatlanok meglévő házi bekötései átépülnek, a jelenleg bekötéssel nem rendelkező ingatlanok új 
bekötést kapnak. II. szakasz: a Régi Fóti (Külső Fóti) út és az Erdőmenti út közötti területen új gerincvezeték épül D 80 b 582 m és D 
60 b 456 m hosszon, melyre a tervezett Palota Liget és Palota Újfalu lakóparkok szennyvíz bekötései aknakiállásokon keresztül 
csatlakoznak. Az Erdőmenti útnál megépítendő 37. számú aknához csatlakozik a gerincre az M3 autópálya melletti benzinkút és 
kereskedelmi terület szennyvíz elvezetését szolgáló D 100 KM-PVC nyomott szennyvíz csatorna. A Lencsike u. és a 37. sz. akna közötti 
szakaszon oldalági csatorna csak a 135. sz. akna bekötés valósul meg. A Turjános körúti csatorna nem része jelen kivitelezésnek. 
Vízvezeték átépítés a Közvágóhíd utcában, majd annak folytatásaként a Mogyoród útján a Károlyi S. út és Kosd utca között valósul meg
DN 160 KPE 491,4 m hosszon. A kapcsolódó utcák ac vízvezeték csatlakozásainak átépítése szükséges a szennyvíz csatorna 
védőtávolságán kívülre történő áthelyezéssel. Az átépítésre kerülő szakaszon a tűzcsapok, ill. a házi bekötések az új vezetékre 
kerülnek átkötésre. A nem KPE anyagú bekötések átépítése szükséges a vízmérési helyig. A Kosd utca és Régi Fóti út közötti 
szakaszon a DN 80 ac, DN 100 ac és D 110 KPE vezetékek D 110 KPE vezetékre lesznek kicserélve 36 m hosszban. A DN 105 ac 
vezetékek 556 m hosszban D 106 KPE és 16 m hosszban D 225 KPE vezetékre kerülnek kiváltásra. A DN 200 KG-PVC csővezeték D 
200 KPE vezetékre kerül kicserélésre 11 m hosszban. Útépítés a Közvágóhíd utca Károlyi Sándor utca és Csobogós utca közötti 
szakaszon a közmű vezetékek átépítésével érintett felületek javításán túlmenően a szakasz meglévő 2x1 forgalmi sávos 6 m széles 
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Csatorna: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: 19861 m3 Munkaárok 
földkiemelése építmények helyén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: 1039 m3 Földvisszatöltés munkagödörbe, réteges 
tömörítéssel: 18819 m3 Akna jellegű műtárgy építése 52 db Átm. 60 mm Csatlakozó kehely készítése: 7 db Átm. 80 mm Csatlakozó 
kehely készítése: 25 db Átm. 300 mm Csatlakozó kehely készítése: 30 db Átm. 200 mm Házi bekötés készítése 60 db Átm. 300 mm 
Házi bekötés készítése 1 db DN 800 vasbeton haszoncső építése átsajtolással, indító akna kialakítással. 39 m Átm. 200 mm 520 m Átm.
315 mm 120 m Átm. 400 mm 36 m Átm. 60 cm Körszelvényű talpas betoncső beépítése 243 m Átm. 80 cm Körszelvényű talpas 
betoncső beépítése 1143 m Útépítés: építési törmelék 8 m3 konténerbe rakás és elszállítása 420 db Kis és nagyméretű alnák, víznyelők

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45240000-1

45233251-3

45233223-8

45232440-8

45231300-8

45111290-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A tervezett beruházás, mint egy egységes főgyűjtő 
szakasz, egy szerves egységet képez mind fizikai, műszaki, organizációs, mind üzemeltetési szempontból.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:1 100 000 000Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

útfelületének felmarása és új aszfaltburkolat készítése szükséges kb. 600 m hosszon. A Közvágóhíd utcának a Csobogós utca és Régi 
Fóti út közötti szakaszán a közmű átépítést követően a meglévő útszakasz állapota miatt teljes pályaszerkezet cseréje szükséges 6 m 
széles útfelület kb. 500 m hosszon. A Régi Fóti út és a 37. akna között a tervezett csatorna a meglévő útpályán kívül halad, így ezen a 
szakaszon útpálya felújításra nem kerül sor. Az építés folyamán esetlegesen okozott sérülések visszajavítását a Vállalkozónak kell 
elvégeznie. Ajánlatkérő tulajdonában, kezelésében lévő útszakasz esetén a közút nem közút céljára történő igénybevétele esetében 
nem kell díjat fizetni. Ha az útszakasz (útpálya vagy szegély) egy részének kezelését nem Ajánlatkérő, hanem a Fővárosi 
Önkormányzat végzi, ott díjfizetés lehetséges. Díjfizetéssel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat megkeresése és a díjfizetési 
kötelezettség a kivitelező feladata. Ajánlatkérő elkészíttetett egy - a BKK-val előzetesen egyeztetett - forgalom elterelés egy lehetséges
változatának megoldását tartalmazó építési ütemekre történő bontás vázlat tervét. Ebben az esetben a tömegközlekedés forgalom 
elterelését a nyomvonalat tartalmazó útszakaszon, félpályás úthasználattal lehet megvalósítani. Az építési ütemek vázlattervét a 
dokumentáció tartalmazza. A vázlatterv szerinti ütemezés és tömegközlekedési forgalomelterelés megoldása nem kötelező, helyette 
kedvezőbb megoldás is alkalmazható. Az egyes ütemek elnevezése nem időbeliséget jelent, csupán a földrajzi elhelyezkedésre utal.

Észak-Pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna - I. ütem

Budapest, XV. kerület Közvágóhíd utca és folytatásaként a Mogyoród útja és becsatlakozó útszakaszaik 
az Erdőmenti útig.



EKR000899772019

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:1 100 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Vállalkozói díj

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

burkolat-szintbe emelése 121 db Útalap és stabilizált rétege, v. aszfaltbeton bontása kézi erővel, légkapáccsal 1892,8 m3 Aszfalt 
burkolat felső réteg lemarása 5936 m3 Szegélyek bontása 2483,4 m Érdesítő bevonat készítése 5936 m2 Bontott útépítési anyagok 
újrahasznosítása 320,5 m3 Aszfalterősítő rács elhelyezése 5936 m2 Stabilizált réteg készítése 839,9 m3 Kiemelt szegély, v egyéb 
szegély készítése 3343,9 m Bitumenes útburkolat készítése 1068,5 m3 Humuszréteg terítés 20 cm vastagságig 2302 m2 Vízvezeték 
építése: Munkaárok ducolása és bontása 2963 m2 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával: 1419 m3 Földvisszatöltés munkagödörbe, réteges tömörítéssel: 876 m3 Átm 100 mm PP. PE, KPE nyomócső szerelése 
földárokban 35,9 m Átm 160 mm PP. PE, KPE nyomócső szerelése földárokban 571,5 m Átm 200 mm PP. PE, KPE nyomócső szerelése 
földárokban 10,5 m Föld feletti tűzcsap elhelyezése, szerelése DN 80 4 db A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Szennyvízgyűjtő kivitelezésére irányuló projektek darabszáma, melyek 
megvalósítása során a teljesítésbe bevonni kívánt szakember irányítási feladatot 
látott el

15

Jótállás időtartama (hónapokban, minimum 60 hónap, maximum 120 hónap) 15

Nem

Igen

18

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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P/1. Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján be kell nyújtania az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (
szennyvízcsatorna és/vagy zárt csapadék csatorna építés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló 
nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak 
fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni. P/2. Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerinti felhívására Ajánlattevőnek 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) 
bekezdése szerint ellenőrzi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

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

K/1-2 Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 
szereplő, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Csatorna gerinc építése: Budapest XV. kerület Északi területén tervezett szennyvíz főgyűjtő csatorna a Közvágóhíd utca és 
folytatásaként a Mogyoród útja tengelyben kerül kialakításra az Erdőmenti út (A Google térkép nézeten jelenleg Régi Fóti útnak 
nevezett földút) vonaláig. A fejlesztés első szakasza a Károlyi Sándor utcai kezdőpontjától a Kosd utcáig, a meglévő csatornagerinc 
kiváltását jelenti. A közterületek felől a meglévő szennyvízágak a tervezett csatornára kerülnek átkötésre. A gerinc mentén fekvő 
ingatlanok meglévő házi bekötései átépülnek, a jelenleg bekötéssel nem rendelkező ingatlanok új bekötést kapnak. A második 
szakaszon a Régi Fóti (Külső Fóti) út és az Erdőmenti út közötti területen új gerincvezeték épül, melyre a tervezett Palota Liget ill. 
Palota Újfalu lakóparkok szennyvíz bekötései aknakiállásokon keresztül csatlakoznak. Az Erdőmenti útnál megépítendő 37. számú 
aknához csatlakozik a gerincre az M3 autópálya melletti benzinkút és kereskedelmi terület szennyvíz elvezetését szolgáló  100 
KM-PVC nyomott szennyvíz csatorna. (A Lencsike u. és a 37. sz. akna közötti szakaszon oldalági csatorna csak a 135. sz. akna bekötés 
valósul meg. A Turjános körúti csatorna nem része jelen kivitelezésnek.) Vízvezeték átépítések: A Közvágóhíd utcában, majd 
folytatásaként a Mogyoród útján (a Károlyi S. út és Kosd utca között, a csatlakozó utcák ac vízvezeték csatlakozásainak átépítése 
szükséges a szennyvíz csatorna védőtávolságán kívülre történő áthelyezéssel. Az átépítésre kerülő szakaszon a tűzcsapok, ill. a házi 
bekötések az új vezetékre kerülnek átkötésre. A nem KPE anyagú bekötések átépítése szükséges a vízmérési helyig. A Kosd utca és 
Régi Fóti út közötti szakaszon a DN 80 ac; 100 ac; és D 110 KPE vezetékek D 110 KPE vezetékre lesznek kicserélve ~36 m hosszban. 
A DN 105 ac vezetékek ~ 556 m hosszban D 106 KPE és ~16 m hosszban D 225 KPE vezetékre kerülnek kiváltásra, míg a DN 200 
KG-PVC csővezeték D 200 KPE vezetékre kerül felbővítésre ~11 m hosszban. Útépítés: A Közvágóhíd utcának a Károlyi Sándor utca és
Csobogós utca közötti szakaszán a csatorna bővítése és vízvezeték átépítése kapcsán a közmű vezetékek átépítésével érintett felületek 
javításán túlmenően a szakasz meglévő 2x1 forgalmi sávos 6 m széles útfelületének felmarása és új aszfaltburkolat készítése szükséges
. A Közvágóhíd utcának a Csobogós utca és Régi Fóti út közötti szakaszán a közmű átépítést követően a meglévő útszakasz állapota 
miatt teljes pályaszerkezet cseréje szükséges. A Régi Fóti út és a 37. akna között a tervezett csatorna a meglévő útpályán kívül halad, 
így ezen a szakaszon útpálya felújításra nem kerül sor. Természetesen az építés folyamán esetlegesen okozott sérülések visszajavítását
a Vállalkozónak el kell végeznie. Ajánlatkérő tulajdonában, kezelésében lévő útszakasz esetén, a csatornaépítés érdekében történő 
közterület igénybevételénél a közút nem közút céljára történő igénybevétele esetében nem kell díjat fizetni, azonban ha útszakasz 
vegyes tulajdonú, tehát az útpálya, vagy a szegély részének kezelését nem Ajánlatkérő, hanem a Fővárosi Önkormányzat végzi, ott 
díjfizetés lehetséges. (Főváros kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet alapján) Díjfizetéssel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat megkeresése és a díjfizetési kötelezettség a kivitelező feladata.[ 
A (88437) Hrsz-ú, Közvágóhíd u. (Károlyi Sándor út- Csobogós u. között.) Ajánlatkérő tulajdona, azonban útpálya, szegély részének 
kezelését a Fővárosi Önkormányzat végzi. A (89764) Hrsz-ú, Mogyoród útja (Csobogós u.- Külső Fóti út között) Ajánlatkérő 
tulajdonában és kezelésében lévő útszakasz mind útpálya, szegély járda, zöldterületi része. A (89864) Hrsz-ú Külső Fóti út Budapest 
Főváros tulajdonában és kezelésében lévő útszakasz (Teljes útpálya, szegély, járda, zöldterületi része)]

II.2.13) További információ:
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Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik: M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 
évben (60 hónapban) végzett, legfeljebb 8 éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített, kivitelezési munkával az alábbiak szerint: legalább 1 db referencia munkával, amely legalább NÁ 
80 cm átmérőjű, összesen legalább 160 fm szennyvíz gyűjtő csatorna és/vagy zárt csapadék csatorna építésére vonatkozik, és amely 
munkákat belterületen végeztek; M/2. a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott, vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó 
építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki 
vezetésére vonatkozó MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű 
végzettségek valamelyikével, valamint a közbeszerzés tárgyára (szennyvíz csatorna és/vagy zárt csapadék csatorna építés) vonatkozó 
legalább 36 hónapos építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenértékű) tapasztalattal; b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt 
építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013.(
VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan 
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építés-szerelési munkáinak felelős 
műszaki vezetésére vonatkozó MV-KÉ kódjelű vagy azzal legyen értékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű 
végzettségek valamelyikével, valamint a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § szerinti közlekedési építmények kivitelezésére vonatkozó
legalább 36 hónapos építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenértékű) tapasztalattal. Az Étv. valamint az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés 
teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes 
ajánlattevő által az M/2. pontjának a)-b) alpontjaiban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével
, erről nyertes ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága a
Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve a szakterületi jogosultságot 
igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (
szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás 
nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása 
szükséges, valamint mellékelni kell a szakember ( szervezet) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs 
eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat. Az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerinti felhívására Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb építési 
beruházásairól szóló ismertetőt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi tartalommal: - a 
teljesítés ideje (teljesítés kezdő időpontja, sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja- év, hó, nap) és a teljesítés helye, - a szerződést 
kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége, - az építési beruházás tárgya (szennyvíz főgyűjtő csatorna és/vagy zárt 
csapadék csatorna) és mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Ajánlatkérő a belterületen végzett munka alatt minimum 10.000 lakosú település közigazgatási területén belül végzett 
munkát fogad el. M/2. Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerinti felhívására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra 
kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). - Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozata, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét 
végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen. - 
Csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés, a 24. § (1)-(2) bekezdések, és a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdések alkalmazására. A 
Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján a közös ajánlattevők az M/1 és M/2 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha: P/1. A jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (szennyvíz csatorna és/vagy zárt csapadék csatorna építés) szerinti tevékenységből 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább az 750 000 000 forintot. P/2. Az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben negatív volt. Ha az ajánlattevő 
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor minősül alkalmasnak, ha a 
közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 
nettó 750 000 000 forintot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje, jelen felhívás 
feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérlegét vagy 
eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló 
közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt 
dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha 
az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint kell eljárnia.
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás tapasztalatai alapján az ajánlatkérő elkészíttetett egy a BKK-val előzetesen egyeztetett 
forgalom elterelés lehetséges változatának megoldását tartalmazó építési ütemekre történő bontás vázlat tervét. Ebben az esetben a 
tömegközlekedés forgalom elterelését a nyomvonalat tartalmazó útszakaszon, félpályás úthasználattal lehet megvalósítani. Az építési 
ütemek vázlattervét a dokumentáció tartalmazza. A vázlatterv szerinti ütemezés és tömegközlekedési forgalom elterelés megoldása 
nem kötelező, helyette kedvezőbb megoldás is alkalmazható. A BKK előzetes adatszolgáltatása szerint a forgalom elterelés költségei 
külön dokumentumban találhatóak.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés 
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)- (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/ 
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltak szerint történik. Előleg: Vállalkozói díj 5%-a. Az ellenérték teljesítése a 
fordított ÁFA alkalmazásával történik. A műszaki előrehaladásához igazodóan az előlegszámlán kívül legfeljebb 5 darab részszámla és 
1 darab végszámla nyújtható be. A tartalékkeretet a nettó szerződéses ár 5 %-a.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Teljesítési és jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a; 
Késedelmi kötbér: Naptári naponként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %
-a, max. 20 %-a; Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a 
Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, 
továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. Jótállás időtartama: 
60 hónap Vállalkozónak az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti biztosítással kell rendelkeznie.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm rendelet 15. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

NemAjánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

NemTöbb fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Nem

Nem

2019.09.03 10:00

HU

60

2019.09.03 12:00

EKR – www.ekr.gov.hu

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. A szerződéskötés feltétele legalább 50 000 000,- HUF/káresemény, 250 000 000,- HUF/év mértékű összkockázatú vagyon- és 
építési-szerelési (C.A.R.) munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. 2. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös 
teljesítésre vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás). 3. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a 
tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden 

VI.3.12) További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-1

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemAjánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

IgenAjánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az 
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat.

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Igen

5000000 HUF

OTP Bank Nyrt.

11784009-15515005

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés a 
megfelelő dokumentum, bizonylat EKR-be történő feltöltésével igazolható.

Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a 
magasabb érték a kedvezőbb: P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.07.18

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

esetben ajánlatkérő végzi el. 4. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A tervezett 
beruházás egy szerves egységet képez mind fizikai, műszaki, organizációs, mind üzemeltetési szempontból. 5. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) 
pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását. 6. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által 
összeállított dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a Kbt. és egyéb jogszabályok előírásaiban 
foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. 7. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az 
idegennyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az 
ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 8. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt
. 79. § (1) bekezdése szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az 
ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket. 9. Ajánlatkérő alkalmazza 
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan. 10. Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmébe ajánlja az 
alábbi jogszabályokat - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletet, - a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MVM rendeletet. 11. 
Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni. 12. Ajánlattevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerekítve. 
13. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás- mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. 14. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [= ún.„e-tértivevény” és/vagy az 
„Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „
Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 15. Meghatalmazotti képviselet 
esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát 
egyszerű másolatban. 16. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a kivitelezés pénzügyi és műszaki ütemtervét 17. Az ajánlathoz 
csatolandó dokumentumok és iratok listáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves 
figyelmét az ajánlati dokumentáció valamint a műszaki leírás részletes és alapos áttanulmányozásának fontosságára. 19. FAKSZ név: 
dr. Trinn Miklós 00452




