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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. augusztus 01-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  
                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Balogh Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó 
Krisztián, Szabó Zoltánné.   

 
Távol maradt:      Cselényi Judit, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán és Tündik András képviselők. 

   
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető,  Csikós László Márk 
köztisztviselő.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető, Gombás Marianna 
Építési irodavezető, Dudás Ede mb. főépítész.  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. Kérte, 
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 
elfogadásáról.  
 
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta 
meg a Képviselő-testület:  

 
1. Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének 
eldöntéséről. 

       
2. Előterjesztés a 27/2012.)IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításáról.                                                      
  

3. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város 
belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról. 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos 
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Csikós László Márk köztisztviselő 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2013. (VIII.01.) Kt. számú 
határozata 

 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, a 
Ferment Hungary Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett – 
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4. 
§-sok felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
A Helyi Építési Szabályzat a Tiszavasvári, 0301/14 helyrajzi számú út egy részének 
leszüntetésével, valamint magánút kialakításával kapcsolatos módosításának várható 
környezetre gyakorolt hatása – figyelembe véve a beérkezett szakhatósági állásfoglalások 
tartalmát – nem indokolja a Rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosításáról. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Csikós László Márk köztisztviselő 
 
 
 
Csikós László Márk köztisztviselő: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés készítésének időpontjában az állami főépítész 
nyilatkozata  csak elektronikus formában állt rendelkezésre, ezért került  kiküldésre word formátumban,  ma 
délelőtt megérkezett  aláírva,  pecséttel ellátva,   az ülés előtt kiosztásra került.  
 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a 
rendelet--tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2013. (VIII.02.) önkormányzati 

rendelete 
 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv módosításáról 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró illetékes Állami Főépítész, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §, (1) bekezdésében, valamint a 3. számú 
mellékletének 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 3. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú 
mellékletének 5/b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes kormányhivatal közlekedési 
felügyelősége, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú 
mellékletének 7. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes kulturális örökségvédelmi iroda, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) 
bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes nemzeti park igazgatóság, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 9. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró illetékes kormányhivatal földhivatala, az országos településrendezési és 
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építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú 
mellékletének 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatósága, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 12. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, 
valamint a 3. számú mellékletének 13. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 15. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes 
bányakapitánysága, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletének 16. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság illetékes hivatala, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, 
valamint a 3. számú mellékletének 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszavasvári Város Jegyzője, mint I. Fokú Építésügyi Hatóság, az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdésében, valamint a 3. számú melléklet II.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint a 3. számú 
melléklet II.1.b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szerve, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint a 3. számú melléklet II.1.c pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró illetékes nemzeti park igazgatóság, az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint a 3. számú 
melléklet II.2.b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Állami Főépítész, az országos, 
kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.a  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti igazgatási feladatokat ellátó szerve, az országos, 
kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.b pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az országos, kiemelt térségi és megyei övezetek 
területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 
1.c  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes nemzeti park igazgatósága, az országos, 
kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.e  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes kormányhivatal kulturális örökségvédelmi iroda, az országos, kiemelt térségi és megyei övezetek 
területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 
1.g  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Országos Vízügyi Főigazgatóság, az 
országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.h  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
illetékes Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, az országos, kiemelt térségi és 
megyei övezetek területi érintettségeivel kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek 
köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, 
valamint az 1. melléklet 1.i  pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes honvédelemért 
felelős miniszter véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. § 
(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § (2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, azon építési 
munkát végezni, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni – az országos érvényű 
rendelkezések megtartása mellett - csak az M=1:4000 méretarányú belterületi szabályozási terveken – a 
továbbiakban SZT - (SZT-1., SZT-3. Józsefháza), illetve 9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. 
munkaszámú T-2.b. tervlapnak, az 1/2012. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a Nyírségterv Kft. által 36/2012. 
törzsszámú belterületi (T-3.b-I., T-3.b-II. rajzszám), 69/2012. törzsszámú belterületi (T-3.a, T-3.b rajzszám), 
72/2012. törzsszámú belterületi (T-3b rajzszám), valamint 8/2013. törzsszámú külterületi (T-3.b rajzszám), az 
M=1:10000 méretarányú külterületi (SZT-2) szabályozási tervben és a jelen HÉSZ rendelkezéseiben 
foglaltaknak megfelelően szabad. 
 
(3) A helyi építési szabályzat (a továbbiakban HÉSZ) csak szabályozási terveken SZT-1, SZT-2, SZT-3, a 
9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. munkaszámú T-2.b., és 1/ 2012. munkaszámú T-3.b 
tervlappal, az 1. sz. melléklettel, a 36/2012. munkaszámú T-3.b-I., T-3.b-II. tervlappal, 69/2012. munkaszámú 
T-3.a, T-3.b tervlappal, 72/2012. munkaszámú T-3b tervlappal, az 1. sz. melléklettel, továbbá a Nyírségterv 
Kft. 8/2013. munkaszámú T-3.b tervlappal együtt érvényes.” 
 
2. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet a 
következő 64/A. §-sal egészül ki: 
 
„64/A. § (1) Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára területet lehet biztosítani. 
(2) Kettőnél több telek megközelítésére szolgáló magánutat közforgalom elől elzárni nem szabad. 
(3) Építési telek kiszolgálását is biztosító magánút telkét csak a magánúttal érintett teljes területre vonatkozó 
telekrendezési terv alapján lehet engedélyezni. A magánúttal feltárásra kerülő tömbbelső telkeinek szélessége a 
kialakult telekszélességek figyelembe vételével is engedélyezhető az övezetre vonatkozó egyéb előírások 
betartásával. 
(4) A magánutat, kiépítése esetén legalább 4 m széles útalappal kell ellátni.” 
 
3. § A rendelet 2013. augusztus 5. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. augusztus 1. 
 
 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2013. augusztus 2-án 
 
 

  Bundáné Badics Ildikó 

 jegyző 
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INDOKOLÁS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat rendelet(tervezet)éhez 
 
  
Települési szinten a fenntartható fejlődés elve a gazdaság és a települési funkciók oldaláról az adottságokból 
adódó alkalmasság szempontjait, lehetőségeit, a fejlesztés oldaláról a területhasználat mértékletes, más egyéb 
területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul. 
 
Így megfelelő jogalkotási megoldással, HÉSZ módosítással, annak rendelkezései közé beépíthetők a fenti 
elképzelések. 
 
Tiszavasvári Város Településrendezési Terve, a 2003. évi XXVI. tv.-el jóváhagyott Országos Területrendezési 
Terv és az eljárás megindulásakor készülő, és még csak egyeztetési fázisig jutó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Területrendezési Terve előírásainak figyelembe vételével készült. 
 
Az Étv.-ben településrendezés jogintézményeiként megfogalmazott, a tervek végrehajtását szolgáló előírások 
szerepelnek, másrészt az ágazati előírásokból származó korlátozások, melyek területi érvényességét a 
szabályozási terv keretében kell meghatározni. 
 
A javasolt módosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség alapján:  
 
A jogszabály tervezetét az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi aktus 
rendelkezései alapján, az Európai Unió egyes intézményeinek és tagállamainak, vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre (a 
továbbiakban együtt: előzetes bejelentés) nem kell megküldeni. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú 
„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című pályázattal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Csikós László Márk köztisztviselő 
 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett  8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8  igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2013. (VIII.01.) Kt. számú 
határozata 

 
Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város belterületi 

vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1. Elfogadja a NYÍRBER Kft. (Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) által elkészített, a határozat 

mellékletét képező, az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város 
belterületi vízrendezése” című pályázat kiviteli munkáival kapcsolatos közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- gondoskodjon a felhívás, valamint a dokumentáció megküldéséről az Ajánlattevők 
részére, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A 212/2013. (VIII.01.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
Észak-alföldi Operatív Program „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” 

című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú projekt 
 
1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS 

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: 
a) Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
b) Cím:  

Ország: Magyarország  
Postai irányítószám: 4440 
Város/Község: Tiszavasvári 
Postai cím: Városháza tér 4. 

c) Telefonszám: +36-42-520-500 
d) Telefaxszám: +36-42-275-000 
e) E-mail cím: titkarsag@tiszavasvári.hu 
f) Kapcsolattartó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

  
2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT 

ELJÁRÁS ESETÉN ANNAK INDOKLÁSA: 
 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. 
 

3./ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK 
MÓDJA, HATÁRIDEJE, BESZERZÉSI HELYE, ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételi 
dokumentációt, amelyet a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján térítésmentesen bocsát az 
Ajánlattevő rendelkezésére.  

 
4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 

Az Észak-alföldi Operatív Program „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című, 
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú projekt. 
 

Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 csatorna 
rekonstrukciója. 

I. számú részajánlat: 

H-Tb-1-0 csatorna: 
0+000 km szelvénytől a 0+373 km szelvényig földmeder iszaptalanítása, rézsű és 
mederfenék burkolása előre gyártott mederelemekkel. Vízügyi Igazgatóság előírása 
szerint 6.0 m csőhosszúságú Ø 80/b csőáteresz beépítése, Hortobágy csatorna mederrézsű 
burkolása betonba rakott terméskővel 2,5 – 2,5 m hosszban. 0+373 – 0+761 km szelvény 
közötti Ø 80/b zárt szakaszon a csatorna mosatása, az összetört beton folyókaelemek 
javítása, felújítása. 0+761 km szelvénytől a 0+886 km szelvényig a meglévő nyílt 
földmedrű árok átépítése zárt szakasszá, majd ettől a szelvénytől folytatólagosan új zárt 
csatorna építése az 1+328 km szelvényig. Az 1+328 – 1 + 370 km szelvény között nyílt 
mederlapokkal burkolt árkot tervezünk. 
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H-TB-1-1 csatorna: 
Új építésű csatorna, a mélyenfekvő lakóingatlanok bezárt részén keletkező csapadékvíz 
elvezetésére. 0+000 – 0+052 km szelvényig Ø 60/b zárt csatorna, a 0+052-0+172 km 
végszelvényig nyílt, mederlapokkal burkolt árok épül. Befogadó a H-Tb-1-0 csatornaág 
tisztító aknája. 
 

Tiszavasvári – „Kállói 1-es mellékág” csatorna építése (36-os főút mentén). 
II. számú részajánlat: 

Tiszavasvári Város Északi városrészén Nyíregyháza irányában a 36. sz. főközlekedési út 
keleti oldalán meglévő útárok gyűjti össze a főközlekedési útról és a város keleti részéről 
lefolyó csapadékvizeket. A meglévő árok csak a csapadékvizek elszikkasztására volt 
alkalmas, mivel annak fenékszintje változó. Az építés a 36. sz. főközlekedési utat a 
24+7058 km szelvénytől a 25+487 km szelvényig érinti. A kivitelezés burkolat 
megbontással nem jár. Munkavégzés a padkán túli területen történik, megfelelő 
elkorlátozás mellett. Árok fenék kotrás, mederburkoló elemek elhelyezése, dréncsövezés, 
rézsű kialakítás. 
 

Hortobágyi főcsatorna rekonstrukciós munkái a 89+796-93+267 km csatorna szelvény 
között, műtárgy beépítése a 89+920 km szelvénybe. 

III. számú részajánlat: 

Hortobágyi főcsatorna eredeti állapot helyreállítási munkái a 89+796-93+267 km csatorna 
szelvény között, belvízátemelő műtárgy és zsilip tolózár beépítése a 89+920 km 
szelvénybe. Kezelőhíd építése a bujtatónál lévő rácsaknánál 89+796 szelvény. 

 
5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 
Vállalkozási szerződés az Észak-alföldi Operatív Program „Tiszavasvári Város belterületi 
vízrendezése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú projekt kivitelezésére. 

 
6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

I.-II.-III. számú részajánlat: 
Teljesítés határideje: 2013. november 30.  
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 
7./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 45000000-7     
További tárgy(ak) 45110000-1     
  45230000-8     
 45112000-5   
 45112500-0   
 45240000-1   

 
8./ TELJESÍTÉS HELYE:  
 

I. számú részajánlat: Tiszavasvári 0356, 1859, 1876, 1882, 1903, 1931/2, 2252, 1950, 
1949, 1946 és1945 hrsz 
II. számú részajánlat: Tiszavasvári 0134 és 2540 hrsz 
III. számú részajánlat: Tiszavasvári 0359 és 0370 hrsz 
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NUTS-kód: HU323 
 
9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
 

a)  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

- Jótállási idő: Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama 36 
hónap.  

I. – II. – III. számú részajánlat: 

- Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként a kivitelezés idejére teljesítési biztosítékot ír elő. 
A teljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A teljesítési biztosítékot a 
szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték nyújtásának 
elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. 
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási 
és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási időszak tartamára jótállási 
biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 
5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A 
jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.  
- Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes 
napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó 
egyösszegű ajánlati ár 0,2 %-a. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó 
egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. 
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
 

- Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele 
esetén az előleg biztosítékaként az előleg mértéke (az elszámolható nettó ajánlati ár 
maximum 30%-a), csökkentve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésbe 
foglalt elszámolható nettó díjra eső elszámolható költség 10%-ával biztosíték adást 
írja elő. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §. (1d) bekezdésében előírtak szerinti előleg-
visszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az 
előlegbekérő levél és előlegszámlával együtt a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsássa az előleg - visszafizetési biztosítékot is. A biztosíték 
kedvezményezettjének az elszámolható egyösszegű nettó ajánlati ár  90,000000%-os 
mértékig az NFÜ-t (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, H- 1077 Budapest, Wesselényi u. 
20-22.), 10,000000%-os mértékig pedig az Ajánlatkérőt kell megnevezni. Az 
előlegigénylését a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1e) pontjában 
megfogalmazottak alapján kell benyújtani. A nyertes ajánlattevőnek előleggel 
kapcsolatos biztosíték nyújtása csak abban az esetben kötelező, ha az előleg 
lehetőségével élni kíván. 

I. –II. számú részajánlat: 

 

- Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele 
esetén az előleg biztosítékaként az előleg mértéke (az elszámolható nettó ajánlati ár 
maximum 30%-a), csökkentve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésbe 
foglalt elszámolható nettó díjra eső elszámolható költség 10%-ával biztosíték adást 
írja elő. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű a 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §. (1d) bekezdésében előírtak szerinti előleg-

III. számú részajánlat: 
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visszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az 
előlegbekérő levél és előlegszámlával együtt a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsássa az előleg - visszafizetési biztosítékot is. A biztosíték 
kedvezményezettjének az elszámolható egyösszegű nettó ajánlati ár  100,000000%-os 
mértékig az NFÜ-t (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, H- 1077 Budapest, Wesselényi u. 
20-22.), kell megnevezni. Az előlegigénylését a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § 
(1e) pontjában megfogalmazottak alapján kell benyújtani. A nyertes ajánlattevőnek 
előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása csak abban az esetben kötelező, ha az előleg 
lehetőségével élni kíván. 
 
I. – II. – III. számú részajánlat: 
Ajánlattevők ajánlatukban a Kbt. 126.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatukban kötelesek 
nyilatkozatukat becsatolni. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 
dokumentáció rögzíti. 
 
 

b)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
I.- II. számú részajánlat: 
- A szerződés finanszírozása a ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 sz. programban az 
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból 
történik. 
 
III. számú részajánlat: 
- A szerződés finanszírozása a ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 sz. programban az 
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik. 
 
I.- II. – III. számú részajánlat: 
- Ajánlatkérő a szerződés nettó elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőnek, 
amennyiben erre ajánlattevő igényt tart, figyelemmel a Kbt. 131. § (1)-(2) 
bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (2)-(3) 
bekezdésében illetőleg a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben és a 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet 57. §. (1) bekezdés (1e)-(1g) pontjában foglaltakra.  
Az előlegigénylését a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1e) pontjában 
megfogalmazottak alapján kell benyújtani. Az előleget, a szerződés aláírását követően 
igényelheti a nyertes ajánlattevő úgynevezett előleg bekérő dokumentum 
benyújtásával és a jelen felhívás 9./a) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosíték 
Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátásával. 
 
I.- II. számú részajánlat: 
A szerződés finanszírozása az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében 
történik. Az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a nyerte ajánlattevő a 
szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái Ajánlatkérő és az 
ÉAOP Közreműködő Szervezet - által kerülnek átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. 
§ (3) bekezdés és a 306/2011. Korm. rendelet 13-14. §-nak, valamint a 4/2011. (I.28.) 
Korm. rendelet figyelembe vételével. A szerződéses ár a részletes számításokkal 
alátámasztott előrehaladás mértékével arányosan kerül kifizetésre, a Műszaki ellenőr 
által jóváhagyott teljesítésigazolás ellenében. A Műszaki ellenőr által igazolt, 



 87 

jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei (kifizetési kérelem) az Ajánlatkérő 
általi kézhezvételétől számítottan, átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek 
kiegyenlítésre, a Kbt. 130. §.- ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő három 
részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, mely számla minimális értékének 
el kell érnie az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-át. A részszámlák a szerződéses ár 
60%-áig nyújthatók be. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárása. 
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme a HUF. 
 
III. számú részajánlat: 
A szerződés finanszírozása az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében 
történik. Az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a nyerte ajánlattevő a 
szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái az ÉAOP 
Közreműködő Szervezet - által kerülnek átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. § (3) 
bekezdés és a 306/2011. Korm. rendelet 13-14. §-nak, valamint a 4/2011. (I.28.) 
Korm. rendelet figyelembe vételével. A szerződéses ár a részletes számításokkal 
alátámasztott előrehaladás mértékével arányosan kerül kifizetésre, a Műszaki ellenőr 
által jóváhagyott teljesítésigazolás ellenében. A Műszaki ellenőr által igazolt, 
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei (kifizetési kérelem) az Ajánlatkérő 
általi kézhezvételétől számítottan, átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek 
kiegyenlítésre, a Kbt. 130. §.- ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő három 
részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, mely számla minimális értékének 
el kell érnie az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-át. A részszámlák a szerződéses ár 
60%-áig nyújthatók be. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárása. 
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme a HUF. 
 
I. – II. – III. számú részajánlat: 
További vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 
• 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.  
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § 
• A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza 
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól  
 

10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT 
LEHETŐSÉGE VAGY KIZÁRÁSA: 
Részekre történő ajánlattétel :  

 igen     
 nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: 
 egy részre 
 egy vagy több részre 
 valamennyi részre  

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:                                                                    
 igen     
 nem  
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11./ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 
 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
VAGY 
 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 
 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni) 

 
 Szempont Súlyszám 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 

                                                                                      
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: 

                                                                                      
 
12./ A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel 
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt 
megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal. 

 
13./ KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK: 

 
I. – II. – III. számú részajánlat: 
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti 
kizáró okok fennállnak. 
Igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendelet 12. §-ban meghatározottak szerint.  

 
14./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 
 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát: 
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I. – II. – III. számú részajánlat: 
P1.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás 

feladását megelőző utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját 
vagy jogelődje beszámolója benyújtásával, vagy amennyiben a kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az arra való 
hivatkozással. 
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló 
közzétételét, nyilatkozzon mérleg szerinti eredményéről a felhívás feladását 
megelőző utolsó lezárt üzleti év tekintetében, amennyiben a Kbt. 36.§ (3) 
bekezdés szerinti nyilvántartásban az utolsó lezárt üzleti év vonatkozásában a 
fenti dokumentumok nem hozzáférhetőek. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az 
ajánlatban nem szükséges. 
Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban (az elmúlt lezárt üzleti 
év), mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult 
igazolni. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja, (2) 
és (3) bekezdése) 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő: 
I. számú részajánlat: 
P1.) - Ha felhívás megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti 

eredménye kisebb, mint nulla. 
- Ha ajánlattevő a felhívás III.2.2. P.2.) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, tehát ha a 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (belterületi 
vízrendezés és/vagy csapadékvíz elvezetés kivitelezése) - általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 60 millió forint összeget. 

II.-III számú részajánlat: 
P1.) - Ha felhívás megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti 

eredménye kisebb, mint nulla. 
- Ha ajánlattevő a felhívás III.2.2. P.2.) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, tehát ha a 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (belterületi 
vízrendezés és/vagy csapadékvíz elvezetés kivitelezése) - általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 20 millió forint összeget. 

 
b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek műszaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell 
igazolnia: 
I. – II. – III. számú részajánlat: 
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M1.) A felhívás feladásának napját megelőző 5 évben befejezett (sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárt) teljesítések bemutatása, vagy referencia igazolás 
csatolása.  
Ajánlatába csatolnia kell a nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolást, melyben az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított öt év legjelentősebb belterületi vagy külterületi vízrendezés vagy 
csapadékvíz elvezetés kivitelezési beruházásait ismerteti. A nyilatkozatnak, vagy 
a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább a következőket kell 
tartalmaznia: ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e, valamint ezen előírásokon túl tartalmazniuk kell azokat az 
adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimum követelményeinél 
szereplő M.1.) pontban foglalt feltételeknek történő megfelelés egyértelműen 
megállapítható. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés a) 
pont, valamint 16. § (5) bekezdés.) 
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 
referenciára. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő 
vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is 
igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az 
igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen. 

M2.) A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint azon 
szakembereknek ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésébe.  
A szakemberek bemutatása során a képzettség ismertetésére és az alkalmasság 
megállapításához szükséges adatokat tartalmazó saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajz, melyből valamennyi előírásnak való megfelelés egyértelműen 
megállapítható, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű 
másolatban, valamint az adott szakemberek által aláírt rendelkezésre állásáról 
szóló nyilatkozat csatolandó. 
- A magyarországi letelepedésű szakemberek esetében a felelős műszaki vezetői 
jogosultság meglétének ellenőrzése céljából a rendelkezésre állási nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a kamarai nyilvántartás elérési útvonalát, vagy az ajánlatba 
csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentum másolatát. 
- A más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási 
országban szerzett, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar 
nyelvű fordítását kell csatolni az ajánlatba.  
Amennyiben a szakemberek az ajánlatok benyújtásakor még nem rendelkeznek 
névjegyzéki regisztrációval, Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról, továbbá arról, hogy 
tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti 
a Kbt. 124. §. (4) bekezdése alapján, és az Ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
Ajánlattevővel köti meg a szerződést. Ennek tudomásulvételéről az 
Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő: 
I. számú részajánlat: 
M1.) Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított öt év időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább egy darab 
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minimum nettó 40.000.000,-Ft értékű belterületi vagy külterületi vízrendezés 
vagy csapadékvíz elvezetés kivitelezésére vonatkozó referenciával. 

II. számú részajánlat: 
M1.) Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított öt év időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább egy darab 
minimum nettó 15.000.000,-Ft értékű belterületi vagy külterületi vízrendezés 
vagy csapadékvíz elvezetés kivitelezésére vonatkozó referenciával. 

III. számú részajánlat: 
M1.) Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított öt év időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább egy darab 
minimum nettó 15.000.000,-Ft értékű belterületi vagy külterületi vízrendezés 
vagy csapadékvíz elvezetés kivitelezésére vonatkozó referenciával. 

 
I. – II. – III. számú részajánlat: 
M2.) Ha nem rendelkezik legalább: 

1.) 1 fő (építésvezető) a) vagy b) pontnak megfelelő szakemberrel: 
a) felsőfokú műszaki végzettséggel és olyan gyakorlattal rendelkező 
szakember, mely megfelel a MV-VZ/A vízi létesítmények építése, felelős 
műszaki vezetői jogosultság névjegyzékbe vételi követelményeinek: 
aa) okleveles építőmérnök végzettség 3 éves szakmai gyakorlattal,  
vagy  
ab) építőmérnök, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, 
vízgazdálkodási üzemmérnök, vagy felsőfokú technikus végzettség 5 éves 
szakmai gyakorlattal. 
vagy 
b) a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A vízi létesítmények 
építése korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező 
szakemberrel. 

 
Megjegyzés: 
A szakemberek esetében a gyakorlati követelményeket Ajánlatkérő év/hó 
bontásban vizsgálja. 
Szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a 
kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő 

a) építési műszaki ellenőri, 
b) felelős műszaki vezetői, 
c) építőipari kivitelezési, 
d) építésfelügyeleti, 
e) építésügyi hatósági, 
f) beruházói-műszaki, 
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, 
h) építészeti-műszaki tervezési, 
i) építésügyi műszaki szakértői 

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni, úgy hogy az előírt 
gyakorlati időnek a fele az a)-d) pontjai szerinti tartalmú legyen. 

 
 

A fenti feltételek és az előírt igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e? 

 igen     



 92 

 nem  
 
 
15./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
 

Dátum:  2013/08/21   (év/hó/nap) 
Időpont: 10:00 

 
16./ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 
 

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft (4400 
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) 

 
17./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 
 

Magyar 
 
18./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 
 

Dátum: 2013/08/21   (év/hó/nap)                                                                      
Időpont: 10:00 óra 

Helyszín: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) 

 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  
Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint személyek. 
 

19./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 
 
A tárgyalás befejezésének időpontjától számított 60 nap. 
 

20./ A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

 igen     
 nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és 
bármely egyéb hivatkozási alapot:  
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 
 

21./ A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ 
ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK: 

 
a) A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, 

és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 
b) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1) bekezdése 

értelmében. 
c) A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt 
(első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e 
az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
A tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő 
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szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint az ajánlat 
kizáró ok fennállása miatti érvénytelenségét. 

d) A tárgyaláson azon Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas és 
akinek az ajánlata a kizáró ok fenn nem állása miatt érvényes. 

e) Az ajánlatkérő írásban értesíti valamennyi érvényes ajánlattevőt a tárgyaláson való 
részvételre jogosultságukról. 

f) Az első tárgyalás időpontja: 2013. augusztus 30-án 1000 óra. 
Helye: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) 

g) A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő képviselői illetve a nevében / megbízása alatt 
eljáró személyek, (együttesen: Ajánlatkérő), valamint az Ajánlattevő képviselői 
vehetnek részt. 

h) Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt illetve tárgyalhat a tárgyaláson, aki 
igazolja személyazonosságát. Amennyiben olyan személy képviseli ajánlattevőt, aki a 
cégkivonat szerint nem jogosult cégjegyzésre, úgy kifejezetten a tárgyaláson való 
képviseletről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást 
szükséges benyújtani. Amennyiben ajánlattevőt a tárgyaláson nem az a cégjegyzésre 
jogosult képviseli, aki az ajánlatot aláírta, abban az esetben aláírási címpéldánnyal kell 
igazolni, hogy ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselheti. 

i) Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha Ajánlattevő nem 
képviseltetné magát. 

j) Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek Ajánlattevő részéről olyan személyek is, akik a 
fenti okiratok egyikével sem rendelkeznek, de a tárgyalási jogkörrel bíró képviselő 
hozzájárul jelenlétükhöz. 

k) Az ajánlati ár tekintetében a tárgyalás alapvető célja, hogy a megajánlott 
ellenszolgáltatás összege megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékének. 

l) Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart, a tárgyalást a 
pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti. 

m) A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írásos formában. 
n) A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jelenlévő 

ajánlattevőnek alá kell írnia. 
o) Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára csak 

kedvezőbb ajánlatot tehet. 
p) Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről nincs jelen 

képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy ha Ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, úgy 
az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. 

q) Miután befejeződött a tárgyalás a Bírálóbizottság összeállítja döntési javaslatát a 
Döntéshozó felé. 

 
22./ AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 
 

 2013. augusztus 30-án 1000 óra  
  
23./ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT. 122. § (9) BEKEZDÉSÉT: 

 igen     
 nem  

 
24./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
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1.) Ajánlattevőnek papír alapon 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtaniuk az 
ajánlatukat a Kbt. 61.§ -ban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatuk eredeti 
példányát CD. vagy DVD. adathordozón elektronikus formában is csatolni kell, 
pdf. kiterjesztésű formátumban Kbt. 61.§ -ban foglaltaknak megfelelően. A 
csomagoláson fel kell tüntetni: „Észak-alföldi Operatív Program „Tiszavasvári 
Város belterületi vízrendezése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú 
projekt. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”  

2.) Az elbírálás tárgyát a papír alapon, az előírt módon benyújtott ajánlat képezi. Az 
elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlat elektronikus benyújtását. 

3.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az 
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban 
való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

4.) Irányadó idő: A teljes Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

5.) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § 
(1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. 
Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt 122.§ (5) bekezdés 
szerint adja meg. 

6.) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint 
biztosítja. 

7.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan 
címzésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a 
hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett 
lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő 
beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és egyéb 
dokumentumok leadására Ajánlatkérő munkanapokon 8 és 16 óra között 
(ajánlattételi határidő napján 8 és 10 óra között, hiánypótlási határidő napján 8 és a 
hiánypótló levélben meghatározott időpont között) biztosít lehetőséget. 

8.) Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség a ajánlattevőt terheli. 
10.) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás megküldésének 

napját megelőzően lezárt üzleti évet érti. 
11.) A dokumentáció másra át nem ruházható.  
12.) A Kbt. 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak alapján az eljárásban kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban 
akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan 
gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

13.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – 
egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást a 
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részvételre jelentkezéshez csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 25. §-ban 
foglaltakat be kell tartaniuk. 

14.) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell. 

15.) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiekben rögzített 
nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek 
értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 
meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során 
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből.)  

16.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. § (1) bekezdése). 

17.) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a 
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
csatolja be az ajánlatába becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 
mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek aláírásának 
azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők nem 
tartoznak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy 
személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű 
dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba 
olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot 
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely 
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre 
jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, 
mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben ajánlattevő, vagy 
közös ajánlattevők ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 
ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 

18.) Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, dokumentum, vagy nyilatkozatot 
szükséges becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 
úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 

19.) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat 
dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az 
esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell 
mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A 
Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű 
dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum ajánlattevő 
általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért ajánlattevő felel. Az 
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is elfogadja. 
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20.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő 
átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, 
az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának 
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek 
szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év 
fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján 
érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat 
(Felhívás 14./ szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az 
árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 
Az ajánlatba szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek tekintetében 
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 
csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az 
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) 
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

21.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

22.) A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak a jogszabályi minimumon túl 
tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban 
megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy 
nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a munka jellegét, valamint 
minden olyan információt, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen 
megállapítható: a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, mennyiségek, 
értékek megnevezésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

23.) Amennyiben ajánlattevő a jelen Felhívás 14./) pontjában a műszaki szakmai 
alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja 
igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát 
fogadja el, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt 
(kérjük az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban). 

24.) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 

25.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a 
Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 

26.) A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a jelen felhívás 14.) a) pontjában 
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

27.) A Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
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szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

28.) A Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az alkalmasság 
igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat:  
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha 
a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) 
pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a 
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - 
akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint  kezességet vállal az ajánlatkérőt  az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

29.) A Felhívás 14./b) pont M.2.) alkalmassági előírás tekintetében a felelős 
műszaki vezetői jogosultságok vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja a 
megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is. 

30.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 
kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 
vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) 
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt a 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

31.) Nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő 
tíz napos időtartam lejártáig. A szerződéskötésre e nap lejártát követő kerül sor 
előzetes egyeztetést követően. 

32.) A Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a 
nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 
meghosszabbodik. 

33.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az 
ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és 
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti 
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a 
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a 
Gazdasági Versenyhivatal felé. 

34.) Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdésére 
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 

35.) Ajánlatkérő a pályázat során tett fenntarthatósági vállalásokra tekintettel 
előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek: 
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- A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos 
környezetszennyezést a minimálisra kell szorítani, 
- a szerződés teljesítése során a kommunikációt mind a kedvezményezettel, mind 
egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban elektronikus úton, 
azaz e-mail, vagy telefon útján kell biztosítani, nem pedig papír alapú 
kommunikációval, 
- a szerződés teljesítése során a fizikailag előállítandó dokumentumokat 
újrahasznosított papíron kell átadnia Megbízónak, illetve a papír alapú 
kommunikációban az újrahasznosított papírt kell preferálni. 

36.) - A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a 
szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a 
tárgyalóképes szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt 
folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról 
gondoskodnia, melynek költsége Ajánlattevőt terheli. Ennek tudomásulvételéről az 
Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. 

37.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára –meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy 
megfelelő új felelősségbiztosítást kötni. 

38.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét a Kbt. 69. § (2) 
bekezdésében foglaltakra. 

39.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) valamint annak végrehajtási rendeleteiben 
foglaltak az irányadóak.  

40.) A projekt megvalósítására a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóság konzorciumi szerződést kötött. Az I.-II. számú részajánlat 
tekintetében a Tiszavasvári Város Önkormányzatával kerül megkötésre a 
vállalkozói szerződés a nyertes ajánlattevővel (az adott részre vonatkozóan), míg a 
III. számú részajánlat tekintetében a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságával kerül 
megkötésre a vállalkozói szerződés az adott rész nyertes ajánlattevőjével. 

 
25./ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 
 

2013. augusztus 2. 
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A  212/2013. (VIII.01.) Kt. számú határozat 2. melléklete 
 

 

 

CÍMJEGYZÉK 

 
 

Az Észak-alföldi Operatív Program „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” 
című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú projekt kiviteli munkáihoz 

 

 

 

1. RDDC Kft. 
3700 Kazincbarcika, Galagonya út. 7. 
Adószám: 11706982-2-05 
email: jantek.laszlo@rddc.hu 

  
    
2. Colas-Alterra Zrt. 

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár utca 7. 
Adószám: 13961149-2-44 
e-mail cím: dobradi.attila@alterra.hu  

  
  
3. „P-K KAZINC" Kft. 

3700 Kazincbarcika, Egressy út 32. 1. em. 7. 
Adószám: 12838022-2-05. 
e-mail: pkkazinckft@gmail.com 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az  ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
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