
Ajánlattételi felhívás 

Különféle anyagú és átmérőjű csőbeszerzés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területére c.  
közbeszerzési eljárásban 

 

a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt 
4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 
Nemzeti azonosítószám: AK15920 
 
Kapcsolattartó:  
Dr. Bodó Gergely  
ügyvéd,  
közbeszerzési szakjogász,  
felelős, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Telefon: + 36 20 41 80 411 
Telefax: + 36 42523610 
e-mail: iroda@drbodo.hu 
 
honlap: www.nyiresegviz.hu 

b) a közbeszerzési eljárás fajtája: 

Összefoglaló tájékoztatással induló tárgyalásos 

c) az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/kozbeszerzes_view 

d) a közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Közbeszerzés tárgya: Különféle anyagú és átmérőjű csőbeszerzés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területére 

Mennyisége: 77 600,- fm 

A közbeszerzés mennyiségét csőféleségenkénti megbontásban a közbeszerzési műszaki leírás 
tartalmazza. 

e) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 

Adásvételi Keretszerz ődés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős 
adásvételére) 

f) annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor; 



 

nem 

g) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje; 

24 hónap 

h) a teljesítés helye; 

NUTS-kód: HU323  

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területe 

A megrendelt áru szállítása nyertes ajánlattevő feladata, azzal, hogy ajánlattevő csak abban az 
esetben köteles a megrendelt áru kiszállítására , amennyiben a megrendelt áru értéke eléri az 
500 000,- Ft összeget, vagy a teljes kocsirakomány mennyiséget. Ellenkező esetben az áru 
kiszállítása Ajánlatkérő feladata. 

i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás; 

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számlák a Kbt. 135. § (1), (5) 
és (6) bekezdésével összhangban kerülnek kiegyenlítésre. A számla benyújtásánál az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§ alkalmazása kötelező. A számla kiegyenlítésére 
banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 30. napon, vagy ha az nem 
munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon. 

j) annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

nem 

k) a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 Ajánlatkérő részajánlattételre lehetőséget biztosít, az alábbi részek tekintetében: 

Rész száma: Megevezés Mennyiség (m) 
k.i Műanyag Cső 71 491 
k.ii Kőagyag Cső 2 179 
k.iii Acél Cső 1 814 
k.iv. Korrózió álló cső 1 596 
k.v. Menetes PVC Cső 5 20 

l) az ajánlatok értékelési szempontjai:  

- ár szempont;  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban meghatározott költségvetésben (részajánlattételi 
részenként) a teljes mennyiségre adott ajánlati árat értékeli.   

m)  a kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra; 

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele 
kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  



 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában Közbeszerzési 
dokumentumokban közzétett nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik 
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 
Közös ajánlat esetén a közös jelentkezők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 
benyújtania. 
 
A ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § 
(4) bekezdés). Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további 
ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően 
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas 
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az 
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69. § (11) bekezdése és a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint. 

n)  az alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra; 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

P.1. A Kbt.67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az előző kettő lezárt 
üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (csővezeték adásvétele) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételére vonatkozó nyilatkozatát, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]. 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 ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) 
bekezdéseire. A 321/2014. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek 
kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot 
vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására. A 
dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:  

P.1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha az előző kettő mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (csővezeték adásvétele) származó nettó árbevétele 
összesen nem éri el  

- a „k.i” részajánlati munkarész tekintetében a nettó 46 992 489,- Ft összeget , 

- a „k.ii”. részajánlati munkarész tekintetében a nettó 8 747 775,- Ft összeget,  

- a „k.iii”. részajánlati munkarész tekintetében a nettó 4 699 223,- Ft összeget,  

- a „k.iv”. részajánlati munkarész tekintetében a nettó 5 149 800,- Ft összeget,  

- a „k.v”. részajánlati munkarész tekintetében a nettó 5 155 335,- Ft összeget,  



 

- azon ajánlattevők vonatkozásában, akik, több részajánlati munkarészre ajánlatot kívánnak 
benyújtani a fentiekben az egyes munkarészek tekintetében meghatározott 
minimumkövetelmények összegével megegyező értékben. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

M.1. A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 
69.§ szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.10.) Korm. r. 21.§(1) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb 
szállításainak, referenciáinak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (naptári 
napban megjelölve, utalva a teljesítés kezdő és befejező időpontjára is), a szerződést kötő másik 
fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.  
Az alkalmassági követelmény vonatkozásában a meghatározott érték több teljesített szerződéssel 
is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(6)-(7) és bekezdésére 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):  

M.1. Alkalmatlannak minősül a ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított harminchat hónapban összesen legalább 

- a „k.i” részajánlati munkarész tekintetében 53 618 fm mennyiségben,  

- a „k.ii”. részajánlati munkarész tekintetében 1 634 fm mennyiségben,  

- a „k.iii” részajánlati munkarész tekintetében 1 360 fm mennyiségben,  

- a „k.iv”. részajánlati munkarész tekintetében 1 272 fm mennyiségben,  

- a „k.v”. részajánlati munkarész tekintetében 390 fm mennyiségben,  

értékesített csőanyag értékesítésre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az 
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat 
veszi figyelembe.  

Azon ajánlattevők vonatkozásában, akik, több részajánlati részre ajánlatot kívánnak benyújtani a 
fentiekben az egyes részek tekintetében külön-külön kell megfelelnie. 

 

o) az ajánlattételi határidő  

2018. március 5. 11 óra 00 perc 

p) az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja; 

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 

q) az ajánlattétel nyelve  

magyar 



 

r) az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak;  

2017. március 5. 11 óra 00 perc 

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 17. számú tárgyaló 

Részvételre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek és szervek 
képviselői. 

s) az ajánlati kötöttség minimális időtartama; 

30 nap 

u) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk 

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő 

v) ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 

Szerződés teljesítésére különleges feltételek nem vonatkoznak 

w) a beszerzés Európai Unióból származó forrásból valósul meg: 

Nem 

x) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó 
szervezet létrehozását 

Nem 

y) tárgyalásra vonatkozó rendelkezések 

Ajánlatkérő az ár értékelési szempont tekintetében – részenként külön- külön – tárgyalást tart.  
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2018. március 5. (a tárgyalásról ajánlatkérő külön 
tájékoztatást küld) 
A tárgyaláson minden – megjelent - ajánlatkérő lehetőséget kap a megajánlott ajánlati ár 
módosítására.  
A tárgyalás részletes szabályai a tárgyalás megkezdésekor kerülnek ismertetésre. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy részükről az ajánlati kötöttség a tárgyalások 
befejezésének időpontjától kezdődik. 

z) További információk 

 

1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. 
 
2.  Ajánlatkérő által meghatározott szállítási határidő a Ajánlatkérő által feladott megrendeléstől 
számított 14 nap, azzal, hogy Ajánlatkérő központi telephelyén (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.) 
lehetőséget biztosít a konszignációs raktár fenntartására (azonban azt kötelezően nem írja elő). 

3. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívásban 
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. 
 
3. Jelen részvételi felhívásban, nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 
 



 

4. A részvételi felhívásban meghatározott időpontok a közép európai idő (UTC+01:00) szerint 
kerültek meghatározásra. 
 
5. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 
 
6. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, 
illetve legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell felelősségbiztosítással. 
 
 
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Bodó Gergely, lajstromszám: 00922 
 

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2018. február 21. 
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