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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONTOK 

Hivatalos név: 
Edelény Város Önkormányzata  

Postai cím: 
István király útja 52.  

Város/Község  
Edelény  

Postai irányítószám: 
3780  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Molnár Oszkár  

Telefon: 
06-48/524-100  

E-mail: 
jegyzo@edeleny.hu  

Fax: 
06-48/525-104  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

www.edeleny.hu 

A felhasználói oldal címe (URL): 

 

További információ a 20. n) pontban feltűntetett elérhetőségeken igényelhető. 

 

2. KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS FAJTÁJA, A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS INDOKA 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ("Kbt.") 122./A § (1) bekezdés alapján 

hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzés 

becsült értéke –az egybeszámított becsült értéket figyelembe véve sem - éri el a nettó 25 

millió Ft-ot. 

 

3. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A dokumentáció a 22. n) pontban meghatározott címen térítésmentesen átvehető vagy 

igényelhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

 

4. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE  

„Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című, 

KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosító számú projekttel kapcsolatos tervezési és egyéb 

feladatok ellátása 

 

A KEOP-7.1.0/11 pályázati kiírás szerint szükséges, a pályázati kiírásnak megfelelően, az 

„Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” 

elnevezésű projekt keretében az építési beruházásra vonatkozó 

 árazott költségbecslés elkészítése  

 az építési beruházás becsült értékének meghatározása, 
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 a közbeszerzési műszaki leírás elkészítése, 

 az árazatlan költségvetés elkészítése, 

 tervek elkészítése, engedélyeztetése 

 a megvalósíthatósági tanulmány készítő felé műszaki adatszolgáltatás. 

Részletezve: 

1. Tervezői adatszolgáltatás a megvalósíthatósági tanulmány (részeként költség-haszon 

elemzés) elkészítéséhez 

 műszaki adatszolgáltatás 

 szükség esetén műszaki változatok kidolgozása a vonatkozó pályázati felhívás 

feltételeinek megfelelően 

 az építési beruházás becsült értékének meghatározása 

2. Vízjogi létesítési engedélyezéshez tervdokumentáció elkészítése és benyújtása 

engedélyezéshez 

 vonalas létesítmények illetve hálózatrekonstrukció esetében 

(szennyvízcsatorna hálózat bővítése/hálózatrekonstrukció) vízjogi létesítési 

szintű tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetése (esetleges hiánypótlás 

esetén a határidőkön belül, lehető leggyorsabban pótolja a kért 

munkarészeket), kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése 

  szennyvíztisztító telep esetében vízjogi létesítési szintű tervdokumentáció 

elkészítése, engedélyeztetése (esetleges hiánypótlás esetén a határidőkön 

belül, lehető leggyorsabban pótolja a kért munkarészeket), tendertervek 

elkészítése (indikatív tervek a kiíráshoz) 

3. Szükséges engedélyezési eljárás megindítása 

4. Aktív részvétel a Közreműködő Szervezet előírásainak megfelelő 

minőségbiztosítási/köztes jóváhagyási folyamatban, a tervdokumentáció véglegesítése a 

Közreműködő Szervezet illetve az engedélyező Hatóság előírásainak megfelelően 

5. Műszaki közbeszerzési dokumentáció elkészítése 

 Szennyvízcsatorna hálózat bővítése/hálózatrekonstrukció 

FIDIC „Piros könyv” (ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerződéses Feltételei 

MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT MAGAS- ÉS 

MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ - Második, átdolgozott magyar nyelvű 

kiadás, 2005. január) szerinti szerződési feltételek alapján megépülő 

szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséhez  

FIDIC 3. kötet (Műszaki előírások) 

FIDIC 4. kötet (Egyösszegű Ajánlati Ár) 

FIDIC 5. kötet (Közbeszerzési Tervdokumentáció),  

 Szennyvíztisztító telep fejlesztése 

FIDIC „Sárga könyv” (ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI 

PROJEKTEK Szerződéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI 

LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL 

TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ - 

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember -) szerinti 
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szerződési feltételek alapján megépülő szennyvíztisztító telep 

kivitelezéséhez  

FIDIC 3. kötet (Megrendelő követelményei),  

FIDIC 4. kötet (Egyösszegű ajánlati ár),  

FIDIC 5. kötet (Indikatív tervdokumentáció) elkészítése 

6. Közreműködés a tenderdokumentáció minőségellenőrzése (Közreműködő Szervezet, 

NFÜ-KFF) és az építési beruházás közbeszerzési eljárása alatt 

 FIDIC 3-4-5. kötetnek a Közreműködő Szervezet és az NFÜ-KFF 

minőségellenőrzése során történő javítása, úgy hogy a Közreműködő 

Szervezet és az NFÜ-KFF, valamint a FIDIC előírásainak megfeleljen. 

 kiegészítő tájékoztatás megadása során valamennyi műszaki kérdés 

megválaszolása határidőben. 

 az ajánlatok bírálata során annak ellenőrzése, hogy az ajánlatok megfelelnek-e 

a FIDIC 3-4-5. kötetnek 

 

A meglévő szennyvíztisztító telep kapacitása 9500 LE, tényleges hidraulikai kapacitása 

900m3/D, biológiai kapacitása 7125 LEE, a tervezett új házi bekötések száma 106 db. 

 

CPV kód: 71240000-2 

További információt a Dokumentáció tartalmaz. 

 

5. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Vállalkozási szerződés  

 

6. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

2014. január 31. 

A teljesítési részhatáridőkkel kapcsolatos információkat a dokumentáció tartalmaz. 

 

7. A TELJESÍTÉS HELYE 

3780 Edelény, István király útja 52. (NUTS: HU311) 

 

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS 

Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést szállítói finanszírozás keretében teljesíti 

Ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (1); (4) bekezdés rendelkezései alkalmazásával a Ptk. 292/B § (1)-

(2) bekezdés figyelembe vételével. 

A teljesítés során 1 (egy) db végszámla nyújtható be.  

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján az ajánlatkérőként szerződő fél előleget biztosít, 

az ajánlattevőként szerződő fél által választható előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. 

Az előleg igénybe vétel szabályait a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§-a szabályozza. 

Mértéke maximum a szerződés elszámolható összegének 30 %-a. A 4/2011. (I.28.) 

Kormányrendelet 57/A.§ (4) pontja alapján a szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon 

keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett 

egyidejű értesítése mellett. 
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A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet előírásai 

vonatkoznak. 

A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján 

kell eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. 

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF 

Vonatkozó jogszabályok: 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 

2003. évi XCII. tv. 

2007. évi CXXVII. törvény 

2011. évi CXCV. törvény 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

További információt a dokumentáció tartalmaz, a részletes fizetési feltételeket a szerződés 

tervezet tartalmazza. 

 

9. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT BENYÚJTHATÓ-E? 

Részajánlat benyújtására nincs lehetőség, többváltozatú (alternatív) ajánlat nem adható. 

 

10. AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

11. KIZÁRÓ OKOK 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 

alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a 

Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  Az eljárásban nem 

lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésében, továbbá az olyan ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

  

Igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni arról, 

hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó és az alkalmassági 

igazolásában részt vevő szervezet tekintetében a Kr. 10. § az irányadó. 
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2. Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)). 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (KÉ. 2012. 

évi 61. szám, 2012. július 1.) 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának 

dátumánál nem régebbinek kell lennie. 

 

12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

 

1. Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha a mérleg szerinti 

eredménye egynél több évben negatív az elmúlt 2 (kettő) lezárt üzleti évben. 

 

Igazolás: 

1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján  saját vagy 

jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott 

részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges;  

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés fennállása esetén csatolni kell 

ajánlattevő nyilatkozatát a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából származó 

áfa nélkül számított árbevételről. Az ajánlatkérő által megkövetelt árbevétel mértéke 

nettó 10 millió Ft. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdés és a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági 

alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való 

támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent 

meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek 

a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá 

csatolni kell az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 

55. § (6) bekezdés a); c) pontjában meghatározott nyilatkozatokat. 
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Műszaki és szakmai alkalmasság 

 

1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az 

eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 

(egy) db szerződésszerűen teljesített tervezési feladatok ellátására vonatkozó 

referenciával, amely értéke eléri a nettó 3 (három) millió Ft. (közös megfelelés) 

 

Igazolás: 

 

2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont alapján az eljárást 

megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti 

szolgáltatásainak ismertetése, valamint a 16. § (5) bekezdésben meghatározott 

dokumentumok. 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésben 

foglaltakra. 

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 

együttesen is megfelelhetnek. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 55. § 

(5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonása 

esetén a Kbt. 55. § (6) bekezdés a); b) pontja alapján történik. 

 

13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2013. szeptember 23., 9:00 óra 

 

14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) 1. emeleti tárgyaló 

 

15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar (HU) 

 

16. AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE 

JOGOSULTAK 

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) 

Ajánlatkérő székhelyén 

2013. szeptember 23., 9:00 óra 

A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson, 

a bontás a Kbt. 62.§ (1), (3), (4), (7) bekezdéseinek megfelelően történik. 

 

17. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA 

30 nap. 

 

18. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlati biztosítékot nem kell nyújtani az eljárás során. 

Késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,2%/ naptári nap,  
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Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összeg  

A késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra, ez követően a 

Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt 

felmondani. 

Előleg-visszafizetési biztosíték. Az NFÜ javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot 

Ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátania. 

Amennyiben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)–(6) bekezdése alapján a 

vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy előleg-

visszafizetési biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg 

mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja. Az előleg-visszafizetési 

biztosíték mértéke tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

77. § (1a) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó, azaz: „a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 

57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési 

eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.” 

A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege maximum 30%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult. A Szerződés elszámolható összegének 10%-át 

meghaladó összegű előleg igénylése esetén a fentiek szerint (a 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 77. § (1a) bekezdésére tekintettel) nyújtandó előleg-visszafizetési biztosíték az NFÜ 

javára szóló – a biztosíték jogosultja az NFÜ – biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt. 

126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az Ajánlatkérő által a szállítói előleg 

biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki 

forma a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a gazdasági társaság 

vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) 

bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a 

biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is az NFÜ, azaz a biztosítéknak az NFÜ 

javára kell szólnia). Így az előleg-visszafizetési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél 

választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) 

bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban 

meghatározott formában. 

Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje az NFÜ, az igényelt előleget az NFÜ 

megbízottjaként a Közreműködő Szervezet közvetlenül folyósítja. További információ: 

http://www.nfu.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai.  

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos további információt a szerződés 

tervezet tartalmaz. 

 

19. ÉRINTETT EURÓPAI UNIÓS  PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

USZT Környezet és Energia Operatív Program 

http://www.nfu.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
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Pályázat címe: „Edelény Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és a kapcsolódó 

fejlesztések” 

Pályázati kód: KEOP-7.1.0/11-2013-0031  

 

20. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

a) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. 

b) Az ajánlatokat 1 (egy) nyomtatott eredeti példányban, tartalomjegyzékkel ellátva, írásban 

és zártan, a Kbt. 60 §-ában foglalt követelmények figyelembevételével kell benyújtani, 

az ajánlat eredeti példányán meg kell jelölni, hogy ez az eredeti. Az ajánlat eredeti 

példánya minden írott oldalának írógéppel, vagy más kitörölhetetlen módon megírottnak 

kell lennie. Az ajánlatok részletes formai előírásait továbbá a csomagolás és megküldés 

követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 

c) Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 

jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak (cég esetén ezeket cégszerű aláírással kell 

teljesíteni). 

d) Az Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági 

szereplőnek csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő 

által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-

mintát.  

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott 

változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. Egyéni 

vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolatának csatolása szükséges.  

e) A 12.1. és a 12.2. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak. 

f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés, 40. § (1) 

bekezdés a)-b) pontjai (nemleges tartalommal is), Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés, 58. § (3) 

bekezdése szerinti nyilatkozatait.  

g) Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 

másolatban kell benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő 

benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 

h) A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű teljesítésének minden 

költségét. 

i) A közösen ajánlatot tevők a Kbt. 25.§ szerint kötelesek eljárni. 

j) A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 45.§-a és 122.§ (5) bekezdése 

irányadó. 

k) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását. 

l) Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, 

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

m) A dokumentáció átvehető az alábbi helyen és időpontban: 

A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján az alábbi pontban 

megjelölt helyen ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00–12.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 órától 09.00 óráig. Ajánlatkérő, az 
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ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése 

szerinti feltételekkel megküldi megadott címre.  

További információ az alábbi címen igénylehető: 

Név: 

Kapcsolattartó:  

Cím: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail:  

Edelény Város Önkormányzata 

Slezsák Ágnes városfejlesztési ügyintéző 

370 Edelény, István király útja 52. 

06-48-524-100 

06-48-524-104 

slezsak.agnes@edeleny.hu  

 

21. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2013. SZEPTEMBER 6. 
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