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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő (továbbiakban Ajánlatkérő) ezúton 

kéri fel ajánlattételre Önök társaságát, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen 

ajánlattételi felhívásban nevezett hévízkút kivitelezési munkáira a felhívásban és 

dokumentációban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.  

 

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME: 

 

Név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Képviselő: Mátyus Zoltán ügyvezető 

Telefon: +36-77/421-622 

Fax: +36-77/421-030 

E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu 

 

2. A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 

Hévízkút kivitelezési munkái. A kivitelezési munkák részletes leírását és a kivitelezés 

feltételeit a felhívás mellékleteként csatolt tervdokumentáció és vízjogi létesítési engedély 

tartalmazza. A vízjogi létesítési engedély módosítása folyamatban van, a módosítás iránti 

kérelem szintén a felhívás mellékletét képezi. 
 

3. A BESZERZÉS ÉRTÉKE: 

 

A költségvetésben foglaltaknak megfelelően. 

 

4.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

 

2018. február 1. – 2018. április 30.  

 

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő számlájának kifizetése 

az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, …….. napos fizetési határidővel, 

figyelembe véve a Ptk. 6:130. § vonatkozó előírásait. 

 

6. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

 

Ajánlatkérő kizárja az ajánlattételből azon ajánlattevőket, aki 

a) csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, ellene indított csődeljárás 

vagy felszámolási eljárás van folyamatban; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, és a megfizetésére halasztást nem kapott, 

c) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és 

járulékfizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 
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Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított három évben legalább nettó 60 millió Ft értékben teljesített, kút kivitelezési 

munkálatok tárgyú referenciával. 

 

7. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési részszempontok 

alkalmazásával: 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 95 

2. Fizetési határidő (nap; min.30, max. 60 nap) 5 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-10 

 

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem 

pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
  

ahol  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az értékarányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem 

pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
  

ahol  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként 

összeadásra kerülnek. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után 

számított összpontszáma a legmagasabb.   

 

Ajánlatkérő az értékeket két tizedes-jegyre kerekítve számítja. 
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget. 

 

8. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

 

Ajánlatkérő a határidőig beérkezett ajánlatokhoz teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

9. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

2018. január 22. 11:00 óra 

 

10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA: 

 

Az ajánlatok elektronikusan nyújthatók be.  

 

Az ajánlatot a kiskunviz@kiskunviz.hu e-mail-címre kell megküldeni, aláírva, szkennelve. Az 

e-mail tárgyában az „Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. – hévízkút kivitelezési 

munkálatok” szöveget kell feltüntetni. 

 

Az elektronikusan megküldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak megérkezésére a megadott e-mail-címre a határidő 

lejártáig sor kerül.  

 

Az ajánlatot cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 

által) aláírva, pdf formátumban kell benyújtani.  

 

Az ajánlathoz mellékelni kell: 

- Felolvasólap („A” melléklet); 

- Ajánlattevői nyilatkozatok („B” és „C” mellékletek); 

- Referencia nyilatkozat (Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő 

másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége), az ellenszolgáltatás 

nettó összegét, a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell 

arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.); 

- Költségvetés legalább olyan részletességgel, hogy a vízjogi létesítési engedélyben és a 

kivitelezési tervben foglalt előírásoknak való megfelelőség egyértelműen 

megállapítható legyen 

 

11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

 

2018. január 22. 11:00 óra 

 

12. TÁRGYALÁS: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat előre láthatólag tárgyalás nélkül bírálja el. 
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13. AZ ELJÁRÁS NYELVE: 

 

Az eljárás nyelve a magyar. 

 

14. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van. 

 

15. EGYÉB FELTÉTELEK: 

Ajánlatkérő a keretszerződés során felmerülő esetleges kötbérigényét nyertes ajánlattevővel 

szemben az alábbiak szerint határozza meg: 

- Késedelmi kötbér: mértéke a vállalkozási szerződés nettó értékének 1%-a minden 

késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege legfeljebb, a teljes 

szerződéses nettó értékének 15%-a lehet.  

- Meghiúsulási kötbér: a szerződéses értékének 15%-a. 

 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az arra beérkező ajánlatok nem 

eredményeznek feltétlenül szerződéskötési kötelezettséget számára, melyet Ajánlattevő 

tudomásul vesz ajánlatának benyújtásával. 

 

Kiskunhalas, 2018. január 12. 

 

Üdvözlettel: 

…………………………… 

Mátyus Zoltán 

ügyvezető 
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FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………. 

 

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartó személy neve:  …………………………………………… 

 

Telefonszáma:    …………………………………………… 

 

Faxszáma:     …………………………………………… 

 

 

 

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok: 

 

1. Ajánlati ár (nettó Ft, a költségvetés összesen sora)  

2. Fizetési határidő (nap; max. 60 nap)  

 

 

Kelt ………………….., 2018. ………………  …..  

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívásban 

foglalt feltételeket tudomásul vettük, készek és képesek vagyunk a meghatározott tárgyban 

keretszerződéses jogviszonyt létesíteni és a keretszerződést teljesíteni. 

 

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban közölt feltételeket az ajánlatunkban 

elfogadjuk, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén - nyertes Ajánlattevőként - kötelezettséget 

vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

 

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen ajánlatunkhoz a jelen beszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejének lejártától számított 60. napig kötve vagyunk és hogy ezen idő alatt 

nyertességünk esetén cégünkkel a szerződés bármikor megköthető. 

 

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy 

Kiskőrös Város Önkormányzata a kivitelezéshez előzetesen írásban hozzájáruljon. 

 

 

Kelt ………………….., 2018. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

 

Alulírott …………............................…., mint a …………………………………...  (cég neve)  

…………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn az alábbiakban meghatározott kizáró okok, azaz 

 

a) csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított 

csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – eleget tett/megfizetésére halasztást kapott, 

c) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének eleget tett és 

járulékfizetési kötelezettségeit teljesítette. 

 

 

Kelt ………………….., 2018. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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REFERENCIA-NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………............................…., mint a …………………………………...  (cég neve)  

…………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az 

alábbiakban ismertetett referenciá(ka)t elvégezte: 

 

Munkálatok rövid 

ismertetése 

 

Teljesítés 

ideje 

(év, hónap, 

nap) 

 

Teljesítés 

helye 

 

A 

szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése 

(név, cím, 

kapcsolattartó 

neve, elérhetősége) 

Ellenszolgál-

tatás nettó 

összege 

Teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt 

(igen/nem) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Kelt ………………….., 2018. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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Pénzügyi ajánlat 
 

A részletes pénzügyi ajánlatot az Ajánlattevő által benyújtott költségvetés tartalmazza. 


