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mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 
nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett 

csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 
kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

KCS-1/2017 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 2015.10.27. napján hatályos 
állapota (továbbiakban: Kbt.) szerint 

a 

289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja és 14. § (2) bekezdése szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 

 
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlata 
érvényesnek minősüljön. Ehhez szükséges, hogy az eljárást megindító felhívásban, a jelen 
dokumentációban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget 
tevő ajánlat kerüljön benyújtásra Ajánlattevők részéről. 
 
A tárgyi Ajánlattételi Dokumentáció összeállításának célja, hogy elősegítse és támogassa az Ajánlattevőket 
érvényes ajánlatuk összeállításában, de a Dokumentáció áttanulmányozása nem mentesíti Ajánlattevőket a 
közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok ismerete alól.  
 
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásra a 2011. évi CVIII. törvény fent írtak szerint hatályos változatát 
alkalmazza (továbbiakban Kbt.).  
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I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
Bevezetés 
 
A tárgyi ajánlattételi dokumentáció a 2015/S 212-387104. számon 2015. október 31. napján 
közzétett „Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) 
gömbgrafitos öntöttvas csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által 
üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) tárgyú 
közbeszerzési eljárás 1. szakasza eredményeként megkötött, keret-megállapodásokra 
figyelemmel a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés d) pontja és 14. § (2) 
bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 
készült. 
 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (továbbiakban Kbt.) és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek a 
keretmegállapodásos eljárás első szakaszának megkezdésének napján (a TED-en megjelent 
felhívás VI.5. pontjában rögzített napon, azaz 2015. október 27.) hatályos változatát 
alkalmazza. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a 
közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok szerint folytatja, így az eljárásra a Kbt. 
XIV. fejezetben és 289/2011. (XII.) Korm. rendeletben foglaltak a Kbt. Második rész szerinti 
eltérésekkel vonatkoznak.  

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények figyelembevételével és az előírt iratok, dokumentumok, 
nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) szerint kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen 
Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, abban az esetben az Iratminták fejezetben található 
vonatkozó iratmintát megfelelően kitöltve az ajánlathoz kell mellékelni. Az iratminta helyett annak 
tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az 
ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának 
valódiságáért. Az ajánlatban csatolt nyilatkozatok, iratok tartalma kapcsán felhívjuk az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 4. § 10. és 11. pontjaiban, valamint Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjában 
foglaltakra.  

Ajánlatkérő jelen Dokumentáció részét képező Iratmintákat elektronikus (szerkeszthető) 
formában is az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 

 

1.1. Az ajánlat pontossága 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az Ajánlattételi felhívás és jelen Dokumentáció gondos 
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt előírás, formai követelmény, kikötés, a 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

5 

beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az ajánlat 
benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára 
hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. 

 
 
1.2. Az ajánlat teljessége 

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az Ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban (kiegészítő tájékoztatásban, 
tárgyaláson) meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyának teljesítésére. 

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az 
esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az 
nem felel meg az Ajánlati felhívásban, jelen Dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott 
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

 

1.3. Rész-, alternatív-, vételi jog (opció) Ajánlattételi lehetőség 

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot az Ajánlattételi felhívásban írtak 
szerint nem nyújthat be.  

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat 
be.  

A többváltozatú ajánlat az ajánlattevő által benyújtott ajánlatokat érvénytelenné teszi. 

 

1.4. A közbeszerzési eljárás nyelve 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a Kbt. 2.§ 
(6) bekezdése alapján a magyar nyelv. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell 
elkészíteni és az eljárás során mindennemű levelezés, illetve kapcsolattartás csak ezen a nyelven 
történik.  

A fentiekből következően az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolandó minden dokumentumot, iratot 
magyar nyelven kell benyújtania. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen 
nyelvű dokumentummal együtt legalább annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.  
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A fordítás tartalmának helyességéért minden esetben az Ajánlattevő felelős.  

Az esetleges hibás fordítás tartalma nem eredményezhet hamis adat szolgáltatást. 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban 
foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. 

 

1.5. Az ajánlatkészítés költségei 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való 
részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.  

Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 165. § (2) 
bekezdésében foglalt eset kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől.  

Az Ajánlattevők a jelen dokumentációban fent írt jogcímen kívül egyéb, különösen anyagi igényt 
nem érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve adott esetben az Ajánlatkérő nevében eljáró 
szervezettel szemben. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől 
függetlenül az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot – figyelemmel a Kbt-ben írt megőrzési kötelezettségére – nem 
tudja visszaszolgáltatni (sem egészében, sem részeiben) az Ajánlattevők részére. 

 
1.6. Az ajánlat módosítása és visszavonása 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére benyújtott ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig 
módosíthatja a Kbt. 60. § (7) bekezdésére figyelemmel az Ajánlattételi felhívás és a jelen 
Dokumentáció minden követelményét kielégítő Módosított ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig 
történő benyújtásával. 

A módosított ajánlat csomagolásán – az ajánlat csomagolásánál előírt megjelöléseken kívül – a 
„Módosított ajánlat” megjelölést is kell feltüntetni. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételével 
egyidejűleg az előzőleg benyújtott ajánlatot (bontatlanul) az ajánlattevő részére visszaszolgáltatja. 
Az ajánlat visszaszolgáltatásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. 

Ajánlattevő a tárgyalások lezárását követően benyújtott végleges ajánlatát még Ajánlatkérő 
hozzájárulásával sem módosíthatja. 

Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdésére figyelemmel az Ajánlatkérő részére benyújtott ajánlatát 
legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, az ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője által aláírt eredeti nyilatkozatban. Az ajánlat visszavonásáról szóló 
nyilatkozatban fel kell tüntetni legalább  
 az Ajánlatkérő nevét, címét, kapcsolattartó nevét (az Ajánlattételi felhívás I. pontja szerint) 
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 a közbeszerzési eljárás tárgyát (az Ajánlattételi felhívás IV.1. pontja szerint)  
 az előzőleg benyújtott ajánlat átvételi elismervénye keltezésének dátumát  
 és arra vonatkozó kifejezett utalást, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatával az előzőleg 

benyújtott ajánlatát visszavonja.  
Az ajánlat visszavonása akkor érvényes és joghatályos, ha a fentiek szerinti cégszerű nyilatkozat 
eredeti példánya az Ajánlatkérőnek a felhívás I.) pontjában megadott kapcsolattartási pontjára az 
ajánlattételi határidő lejártáig beérkezik.  

Ha Ajánlattevő az ajánlatát visszavonja, a fenti nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg a benyújtott 
ajánlatot (bontatlanul) az ajánlattevő részére visszaszolgáltatja. Az ajánlat visszaszolgáltatásáról 
az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.  

 
1.7. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás  

Az Ajánlattételi felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására 
szolgál a Kbt. 45.§-ban foglalt kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetőség.  

Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó igény esetén a kérdések kizárólag írásban tehetőek fel az 
Ajánlattételi felhívásban megjelölt címen. Kérjük a kérdést feltevőt, hogy a megküldött kérdéseit – 
az aláírt, szkennelt vagy faxolt változaton túl – minden esetben szerkeszthető (.doc, .docx) 
formátumban is küldje meg a Felhívásban megadott e-mail címre. A megküldött dokumentumok 
eltérése esetén az Ajánlatkérő az aláírt változatot veszi figyelembe, a szerkeszthető változatot 
kizárólag a válaszlevél megírásánál (a kérdések beillesztése végett) kívánja használni.  

A kiegészítő tájékoztatáskérést tartalmazó levélben kérjük feltüntetni az eljárás tárgyát. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint konzultációt nem tart.  

A Kbt. 45. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást, a feltett 
kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül a kérdés beérkezését követően 
ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal köteles 
megválaszolni. 

Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdései határidőben 
megérkezzenek Ajánlatkérőhöz. 

A válaszokat az Ajánlatkérő minden esetben a gazdasági szereplők által a dokumentáció átvétele 
során megadott kapcsolattartási pontokra (fax, e-mail cím, adott esetben posta) küldi meg. 

Jelen eljárás során a faxon, e-mailen történő megküldés időpontja, míg postai megküldés esetén a 
dokumentumok postára adásának dátuma számít a megküldési kötelezettség teljesítésének.  

A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás esetén az Ajánlattevők a megadott válaszok 
figyelembevételével kötelesek ajánlatukat kimunkálni és benyújtani.  

 
1.8. Ajánlati kötöttség és Ajánlati biztosíték 
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Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásában és a jelen Dokumentációban meghatározott feltételekhez 
(Ajánlatkérő kötöttsége), az Ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) a tárgyalások 
befejezésétől kötve van. 

Ajánlati kötöttség időtartama Kbt. 96. § (4) szerint 30 nap. 

Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az 
Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására a Kbt. 65.§ (2) 
bekezdésében foglaltak szerint.  

Az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt 
időpontig fenntartja.  

Amennyiben valamelyik Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát Ajánlatkérő 
figyelmen kívül hagyja. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és 
amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett Ajánlattevőt is hirdet, a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik a 
Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint.  

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi felhívásban írtak szerint nem köt 
ki ajánlati biztosítékot. 

 
1.9. Egyéb szerződésben megkövetelt biztosítékok 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi felhívásban és a jelen ajánlattételi 
dokumentáció részeként kiadott szerződés tervezetben írtak szerint köt ki szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket. 

 
1.10. A Dokumentáció  

A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így a 
dokumentáció, illetve annak bármely része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem adható tovább, valamint az ajánlat elkészítésén kívül fel nem használható. Tilos továbbá az 
Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a dokumentációról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott 
anyagot közzétenni. 

 
1.11. Kapcsolattartás 
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Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel a kapcsolatot telefaxon, e-mailen, kivételes esetben postai úton tartja 
az Ajánlattételi felhívásban meghatározott személyen keresztül, akinek elérhetősége az 
Ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározásra került.  

Ajánlattevők kizárólag az Ajánlattételi felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási 
pontokon/címzetteken keresztül kaphatnak a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 
információt, kiegészítő tájékoztatást. A megjelölt kapcsolattartóktól eltérő személyek által adott, 
vagy tőlük kért információ, kiegészítő tájékoztatás nem minősül az Ajánlatkérő hivatalos 
közlésének, így ezen információk, kiegészítő tájékoztatások alapján elkészített ajánlat, mint nem 
megfelelő ajánlat az eljárás során érvénytelennek minősül. 

Ajánlatkérő a kapcsolatot Ajánlattevőkkel a dokumentáció átvétele során megadott telefax számon, 
e-mail címen és adott esetben postai címen tartja.  

Az ajánlattételi dokumentációt átvevők kötelesek a megadott telefax számukat folyamatosan (24 
órán keresztül, a munkaszüneti napokat is beleértve) elérhető állapotban tartani. 

Az ajánlattételi dokumentációt átvevők kötelesek a faxon, e-mailen illetőleg postán kapott 
Ajánlatkérői küldemények kézhezvételét 1 munkanapon belül faxon, vagy e-mailben Ajánlatkérő 
részére visszajelezni.  
 
1.12. Ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 41. és 44. §-ában írtak szerint eljárva 
módosíthatja az Ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott feltételeket, 
vagy visszavonhatja az Ajánlattételi felhívását. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a 
módosítás, illetve a visszavonás tényéről egyidejűleg az ajánlattételi dokumentációt átvevőket 
írásban közvetlenül tájékoztatja. 

 
1.13. Árlejtés  

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem fog árlejtést alkalmazni.  
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II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 
 
2.1. Nemzeti elbánás 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Európai Unióban letelepedett 
gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a 
közbeszerzési eljárásban.  

Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású 
áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai 
Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell 
nyújtani.  

Ajánlatkérő a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kizárhatja 
az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke 
tekintetében – ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem 
kell nemzeti elbánást nyújtani. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésénél a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel jár el, azaz előnyben részesíti az ott írtak szerint azt az ajánlatot, amely – 
az áruk összértéke tekintetében – 50%-ot elérően vagy meghaladóan olyan származású árut ajánl, 
amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani.  

A fentiekhez kapcsolódóan az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell az általuk 
megajánlani kívánt áruk származási helyéről. 
 
2.2. Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága 

A keretmegállapodás alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az Ajánlatkérő 
nem ellenőrzi a keretmegállapodásban részes Ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdés). 

Ajánlatkérő Kbt. 28. § (1) bekezdésében írtakra felhívja ajánlattevők figyelmét, azaz: 
a) az ajánlattevő nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen. 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét arra, hogy: 
- Ajánlattevők a keretmegállapodás első szakasza szerinti összetételben tehetnek jelen 

eljárásban ajánlatot.  
- Amennyiben egyedüli ajánlattevőként járt el a keretmegállapodás első szakaszában, akkor 

a jelen eljárásban is egyedüli ajánlattevőként kell ajánlatát benyújtania. 
A Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglaltak be nem tartása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

 

2.3. Közös ajánlattétel 
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A keretmegállapodás első szakaszában Ajánlattevők egyedüli ajánlattevőként tettek ajánlatot, így 
a közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában 
nem relevánsak. 
 
2.4. Alvállalkozók 

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag 
eladót, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell továbbá jelölni  
 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, továbbá  
 az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is szükséges az 
ajánlathoz csatolni.  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy a Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a)-
b) pontjai szerinti nyilatkozata a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában tett 
nyilatkozatával egyező tartalmú-e, illetve attól mennyiben tér el. 

Amennyiben ajánlattevő új, a keretmegállapodásban nem szereplő alvállalkozó(ka)t kíván 
igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, ezen alvállalkozók tekintetében az ajánlatban a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 56. § (1) bekezdése és 
Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állását. 

- Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok alvállalkozó tekintetében való fenn nem állásáról az 
ajánlattevő csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. 

Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó személyének a közbeszerzési szerződés megkötését 
követően beállott változására a Kbt. 128. § rendelkezései irányadók.  
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2.5. Összeférhetetlenség 

A Kbt. 24.§ (3) bekezdése értelmében összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban 
Ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az 
Ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményezheti.  
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III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése 

Az ajánlatot magyar nyelven 1 db papír alapú nyomtatott eredeti példányban és a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus, szkennelt változatban (az elektronikus 
példányt CD/DVD adathordozóra mentve) kell benyújtani. A papír alapú és az elektronikus példány 
közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó.  

Az ajánlatot zárt csomagolásban (borítékban/dobozban) kell a felhívás I. pontjában megadott 
címen benyújtani.  

A külső csomagoláson  

 „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos 
kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban 
a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási 
munkáihoz kapcsolódóan”– az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!” 
megjelölést, valamint  

 az Ajánlattevő nevét és címét (székhelyét) kell feltüntetni. 

A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni. Az 
elektronikus példányt a teljesen kész papír alapú példányról kell készíteni. Amennyiben excel 
formátumú dokumentum szerepel az ajánlatban, úgy azt szerkeszthető formában (az ajánlathoz 
csatolt CD/DVD-re mentve) is csatolni kell az ajánlathoz. 

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a papír alapú példány adatait ismerteti. A papír alapú és 
az elektronikus példány(ok)ban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú példány 
tartalma az irányadó. 

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.szám alatt, VII. emelet 702. iroda) szerinti 
helyen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, vagy egyéb módon továbbított 
illetve kézbesített küldemények elveszéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az 
Ajánlattevőt terheli. 
 
3.2. Az ajánlat formai követelményei és nyelve 

Az ajánlat formai követelményei a következők: 

Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő ajánlatát a lent írtakra figyelemmel állítsa össze: 

a) Az ajánlat eredeti papír alapú példányát roncsolásmentesen, nem bontható módon, zsinórral, 
lapozhatóan kell összefűzni. Ajánlatkérő ilyennek tekinti amennyiben Ajánlattevő az 
összefűzött, lapozható ajánlaton, az összefűzés csomóját matricával az ajánlat első vagy 
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hátsó lapjához rögzíti, a matricát lebélyegzi, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosult 
aláírja, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

b) Az ajánlat papír alapú példányán az írott oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az 
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként 1-gyel 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. 

c) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatokban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzékben az egyes iratok 
helye egyértelműen azonosítható legyen és az iratok helyére a Kbt. 67. §-70. § alkalmazása 
esetén egyértelműen lehessen hivatkozni.  

d) Az ajánlatban lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített – dokumentumot 
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. 

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

f) A teljes ajánlat szkennelt változatát CD-n/DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosíthatóan (pl: pdf.) formátumban, valamint amennyiben excel formátumú dokumentum 
szerepel az ajánlatban, úgy azt szerkeszthető formában elektronikusan is be kell az ajánlat 
részeként nyújtani. Az elektronikus formában is történő ajánlat bekérése nem jelenti azt, 
hogy Ajánlatkérő elektronikus közbeszerzést folytat.  

A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 36. § (3) bekezdés előírására, miszerint az ajánlat papír alapú példányának a 
Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia! 
 
3.3. Ajánlati ár és árforma 

Az ajánlati árakat magyar forintban (nettó HUF) kell megadni. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és 
hasznot is. 

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (nettó HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét kizárólag magyar forintban fogja 
kifizetni. Az Ajánlattevő az ajánlati árban foglalt egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő 
felé. 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, egyéb fizetési módot az Ajánlatkérő 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

15 

nem fogad el. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához szükségesek. 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 
3.4. Szakmai ajánlat 

Az ajánlattevő által megajánlott árukra vonatkozó árrészletező (ártáblázat), valamint a 
megajánlott áruk gyártmány és típusmegjelölése a jelen közbeszerzési eljárás során szakmai 
ajánlatnak minősül, így annak hiányossága – tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatos 
hiánypótlás/felvilágosítás a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontjában írt korlátba ütközik – az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti. Ennek megfelelően kérjük az ajánlattevőket fokozottan 
figyeljenek a szakmai ajánlat teljes körű kidolgozására és az ajánlatban történő megadására! 

 

3.5. Üzleti titok 

Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk 2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80.§ (1) 
bekezdés értelmében. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ 
(3). bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi elemeket: 

Az Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerint értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 
esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése 
nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. § 
(2)-(3) körébe tartozik.  
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IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA, BÍRÁLATA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 Ajánlattevő köteles ajánlatát az Ajánlattételi felhívásban megjelölt címen és legkésőbb az 
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban írásban benyújtott 
ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártakor – amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával 
– nyilvánosan, valamennyi Ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja 
fel.  

Az ajánlatok felbontásának helye: Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (1134 Budapest, 
Váci út 23-27.szám alatt 707. tárgyaló) (az Ajánlattételi felhívás XVI.) pontja szerint).  

Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett, elkésett ajánlat nem kerül felbontásra, kivéve a Kbt. 
61.§ (3) bekezdésében foglaltakat. 

Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg Ajánlatkérő. A 
bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat benyújtásának helyén 
portaszolgálat működik, így az épületbe való belépés hosszabb időt vehet igénybe. 
 
4.1. A bontás során ismertetett adatok 

Az alap és végleges ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati 
szempont alapján értékelésre kerülnek.  

A végleges ajánlatok felbontása előtt a Kbt. 62. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő ismerteti a 
becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Amennyiben az alap, végleges ajánlatok bontásán egy, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti 
személy kéri, az ajánlat ismertetését követően Ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy 
Ajánlattevő betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. 

Az alap és végleges ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő 
jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
Ajánlattevőnek. 

 

4.2. Az eljárás bizalmas volta 

A Kbt. 63-73. § szerinti intézkedések megtétele érdekében az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az 
ajánlatban megjelölt kapcsolattartó személyekkel veszi fel a kapcsolatot. Az ajánlatok 
értékelésével kapcsolatos ajánlatkérői intézkedések megtételéről az ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt 
módon és időben tájékoztatja az eljárásban résztvevő ajánlattevőket. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban 
résztvevő ajánlattevőket az eljárás eredményéről.  
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4.3. Hiánypótlás és felvilágosítás 

Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal összhangban és körben. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) 
bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem 
szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő 
vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 
lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az Ajánlattételi felhívás, a dokumentáció 
vagy a jogszabályok előírásainak. 

Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése 
mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlattételi felhívásban 
vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok  tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 67.§ értelmében.  

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás, felvilágosítás kérés keretében az alábbiakra külön felhívja ajánlattevők 
figyelmét: 

 A megajánlott árukra vonatkozó árrészletező (ártáblázat), valamint azok gyártmány és 
típusmegjelölése is a szakmai ajánlat részének minősül, így az eljárás során nem 
hiánypótolható. 

Ugyancsak érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem ad valamennyi az ártáblázatban 
feltüntetett termékre érvényes ajánlatot. 

 
A 0-val történő megajánlás mellett nincs valós ajánlattétel, ez nem minősül tényleges, valós 

ármegajánlásnak (D.432./16/2012.) A költségeket az ajánlattevőnek ott kell feltüntetnie, ahol azok 

valójában felmerülnek. Így az egyes költségtényezők nem csoportosíthatóak át sem egy adott 

feladaton belül, sem pedig pl. harmadik személyekkel kötött más szerződések költségei között 

(D.808/8/2012, D.725/20/2011). A 0-val történő megajánlás tehát e követelménynek – ajánlatkérői 

kifejezett tilalom hiányában – sem felel meg. 

Így az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné kell nyilvánítani. 

A döntőbizottsági joggyakorlatnak megfelelően, ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az 

ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint 

nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálásra (D.426/ /2012., 

D.431./2012). 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

18 

A hiánypótlás és a felvilágosítás terjedelme: 

 a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében 
foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével a Kbt. 67.§ (7) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel. 

 a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során az ajánlatban előforduló olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az Ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja a Kbt. 67. § (8) 
bekezdése szerint.  

 a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már 
benyújtásakor a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen, azaz: 

 azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.  

 

Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés módja, önkéntes hiánypótlás: 

A hiánypótlásról és a felvilágosítás kérésről az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban 
tájékoztatja az összes Ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a 
pótlandó hiányokat, felvilágosítás kéréseket. 

A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a 
korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok 
a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
megjelölt határidő van folyamatban, az Ajánlattevő önként pótolhat olyan hiányokat, 
amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint önkéntes hiánypótlásra kizárólag akkor van lehetőség, ha 
bármely gazdasági szereplő számára hiánypótlási határidő nyitva áll. 

Hiánypótlás formája: 

A hiánypótlás formájára az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményekkel megegyező 
követelményeket kell alkalmazni. 

Ha Ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem, 
vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt fogja figyelembe 
venni az elbírálás során. 

Ha Ajánlattevő a benyújtott ajánlat bármely elemét a Kbt. 67. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltaktól 
eltérően hiánypótlás, vagy felvilágosítás keretében módosítja, úgy Ajánlatkérő a benyújtott 
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

19 

4.4. Irreális ajánlati elem vizsgálata 

Ajánlatkérő az általa aránytalanul alacsonynak tekintett ellenszolgáltatással és annak tartalmi 
elemeivel kapcsolatban írásban indokolást kér a Kbt. 69.§ (2) és (3) bekezdései szerint. Az 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a 
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.  

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek 
vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, 
valamint indokolást kér az ajánlattevőtől a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdései szerint.  

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a 
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

 
4.5. Az ajánlatok megfelelősége 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi 
felhívásban és Dokumentációban megadott feltételeknek és előírásoknak. 

Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően legkésőbb 3 
munkanapon belül a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére tekintettel. 

 

4.6. Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása 

Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze – a Kbt. 74.§ (4) 
bekezdése szerint – amelyekről megállapította, hogy az érvényességi követelményeknek 
maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban 
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
szempontja alapján értékeli.  

 
4.7. Az értékelési módszer részletes ismertetése 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján végzi, az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok 
ajánlatait (az ajánlati árakat) sorrendbe helyezve állapítja meg az ajánlattevők helyezési 
sorrendjét.  

 
4.8. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményről az írásbeli összegezés megküldésével – a 
Kbt. 77.§ (2) bekezdésnek megfelelően – tájékoztatja Ajánlattevőket. 
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4.9. Az eljárás nyertese 

Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt 
szerződést, akinek ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 

 
4.10. Szerződés 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban rögzített típusú szerződést kíván kötni a nyertes 
Ajánlattevővel. Ajánlatkérő jelen eljárásban szerződéstervezetet készített, melyre vonatkozóan 
Ajánlattevő az első ajánlatában tehet véleményeltéréseket, azonban a végleges ajánlatban 
véleményeltérés nem tehető. 

 
4.11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének szabályai 

Az Ajánlattevő a szerződés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 
jogosult számla benyújtására, az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint. Az Ajánlattevő a számla 
mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt szállítólevelet. Az Ajánlattevő a 
számlát köteles az Ajánlatkérő által kért, a szerződésben meghatározott részletezéssel kiállítani. 

Ajánlatkérő a szerződés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint jár el, amely során az Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással. Az Ajánlatkérő tájékoztatja 
az Ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés  és annak 
teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik, ennek 
megfelelően a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben az 
ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. 

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF) 

A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadók. 

Alvállalkozó igénybevétele esetén az Art. 36/A. §-ában foglalt, 4.12 pontban részletezett 
rendelkezések is vonatkoznak a kifizetésre. 

A kifizetésre vonatkozó fentiek szerinti szabályokat minden részszámlával kapcsolatban 
alkalmazni kell. 

 

4.12. A kifizetésre vonatkozó sajátos szabályok [Art. 36 /A. §] 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a értelmében a közbeszerzések 
teljesítéséhez kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók 
közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses 
viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta 
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nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 
harminc (30) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további a 
Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó. 

A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést 
teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek 
teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 

A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy 
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás 
köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés 
erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést 
teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a tájékoztatást, mint 
alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató 
szervezet felszámolás alatt áll. 

Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 
adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az 
adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés 
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az 
egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott 
köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az 
adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 

Amennyiben a fentiek szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések 
közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a 
kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és 
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. 

Az Art. fenti rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a 
nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az 
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, 
illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 

Az együttes adóigazolás annak harminc (30) napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá 
tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. 

Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja 
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha 
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a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az 
alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges 
felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. 

 
4.13. Nyilvánosság 

A szerződés nyilvánosnak minősülő részét Ajánlatkérő a szerződés megkötését követő 
ügykezelést követően haladéktalanul feltölti a Közbeszerzési Hatóság által működtetett KBA 
rendszerbe is. 
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V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE 

Megjegyzések, tudnivalók: 

 Ajánlattevő jogosult megjelölni az üzleti titkokat jelentő adatokat, amelyeket Ajánlatkérő 
bizalmasan kezel. 

 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

Az Ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása 
az ajánlatban kötelező.  

Az alábbi összesítés az ajánlattevők munkáját célzott megkönnyíteni, az ajánlattevőknek az 
Ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban rögzített összes 
dokumentumot/nyilatkozatot/iratot az ajánlatához csatolnia kell.  

  

ELLENŐRZŐ LISTA, amely egyben az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 
nyilatkozatok jegyzéke 

 Tartalomjegyzék, 

 Felolvasólap – cégszerűen aláírt,  

 Cégszerűen aláírt szállítandó áruk származási országáról szóló nyilatkozat,  

 Cégszerűen aláírt szállítandó áruk egységárait és gyártmányt, típust tartalmazó 
árrészletező (excel formátumban is),  

 Cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat, arról, hogy Ajánlattevő a keretmegállapodás 
első szakaszában megajánlott termékekkel (azonos gyártmány, azonos típus, azonos 
műszaki specifikáció) egyező termékeket ajánl meg,  

 Cégszerűen aláírt ajánlati Nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) Felhívjuk az 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. § (3) bekezdés előírására, miszerint az ajánlat papír 
alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia! 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint, 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a szerződéstervezetről (Ajánlattevő a szerződéstervezetet 
elfogadja-e vagy ahhoz észrevételeket tesz),  

 Adott esetben: Véleményezett szerződéstervezet (változások kiemelésével-korrektúrával, 
elektronikus formában, azaz szerkeszthetően is be kell nyújtani),  

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének megfelelően (Nemleges 
nyilatkozatot is csatolni kell),  

 Adott esetben: Cégszerűen aláírt nyilatkozat az új alvállalkozók tekintetében a kizáró 
okok fenn nem állásáról,  

 Cégszerűen aláírt Titoktartási nyilatkozat, az Ajánlatkérő üzleti titkainak megőrzéséről, 
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 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott példány 
egyezőségéről, 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról, 

 Adott esetben csatolandó: változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló digitális 
tértivevény kinyomtatott változata; 

 Aláírási címpéldány vagy aláírási minta egyszerű másolatban (ajánlattevőként, 
alvállalkozóként aláíró személy(ek) részéről) 

  Adott esetben: Meghatalmazás  

 Adott esetben: Cégszerűen aláírt nyilatkozat a felelős fordításról (Csak abban az esetben 
kell csatolni, ha az ajánlattevő ajánlatában idegen nyelvű dokumentumot/dokumentumokat 
nyújtott be) 

 Adott esetben: Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról. (Csak abban az esetben 
kell csatolni, ha az ajánlattevő az ajánlatában csatolt dokumentumot/dokumentumokat üzleti 
titoknak minősít) 

 Adott esetben: Az ajánlattevő által fontosnak ítélt, egyéb irat/dokumentum. 
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ AJÁNLAT FEDLAPJÁT 

(amely tartalmazza az eljárás megnevezését és az ajánlattevő nevét, címét) 
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IDE KELL BEILLESZTENI A TARTALOMJEGYZÉKET 

(amely tartalmazza az ajánlatban csatolt dokumentumokat és a csatolt dokumentumok 
oldalszámait) 
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FELOLVASÓLAP  

„Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos 
kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban a 
Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

I. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő tag) adatai 

Cég neve:  

Székhelye:  

A jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy adatai: 

 Kapcsolattartó személy neve: 

 telefonszáma:  

 fax:  

 e-mail:  

II. Ajánlat tartalma:  

1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) Nettó ………………………….. HUF/folyóméter 

 

………………….., 2017. ………………..hó…….nap    

 

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 
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AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL SZÁLLÍTANDÓ ÁRUK SZÁRMAZÁSI ORSZÁGÁRÓL 
SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: ........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője – a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 

23-27.) ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 

K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési nyilatkozom, hogy az általunk 

megajánlott áruk származási országa:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

VAGY (Amennyiben több típusú és több országból származó árut ajánl az ajánlattevő, úgy az 

alábbiak szerint kell nyilatkozni):  

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: ........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője – a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 

23-27.) ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 

K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 

általunk megajánlott áruk származási ország szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul:  

AZ ÁRUK/ESZKÖZÖK TELJES MENNYISÉGHEZ 

KÉPESTI %-OS ARÁNYA 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG  
(AHONNAN A MEGADOTT ARÁNYÚ 

ÁRUK/ESZKÖZÖK SZÁRMAZNAK) 
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………………….., 2017.  . ………………..hó…….nap    

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő/ közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

*A nem kívánt rész törlendő! 
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IDE KELL CSATOLNI A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RÉSZENKÉNT A SZÁLLÍTANDÓ 
ÁRUK EGYSÉGÁRAIT, GYÁRTMÁNY ÉS TÍPUSTMEGJELÖLÉSEIT TARTALMAZÓ 

ÁRRÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOT 

 

 

A csatolt táblázat szakmai ajánlatnak minősül, így benyújtása 
cégszerűen aláírt formában szükséges! 
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NYILATKOZTAT A MEGAJÁNLOTT TERMÉKEKRŐL 
 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: ........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője – a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 

23-27.) ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 

K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozom, hogy az 

általunk megajánlott áruk a keretmegállapodás első szakaszában megajánlott termékekkel 

(azonos gyártmány, azonos típus, azonos műszaki specifikáció) egyező termékek. A 

megajánlott termékek teljes mértékben, minden paraméterben, műszaki specifikációban 

megegyeznek az első szakaszban (keretmegállapodás megkötésére irányuló) megajánlott 

termékekkel. 

 

………………….., 2017.  . ………………..hó…….nap    

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő/ közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

*A nem kívánt rész törlendő! 

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  

a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – 

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) 

ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 

K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás során az Ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően - kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt 

valamennyi feltételt megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  

Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó 

kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 130. § és a Kbt. 128. § szerinti vonatkozó előírások 

érvényesítését. 

Nyilatkozunk, hogy a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a 

végleges ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük. 

Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az Ajánlattételi felhívásban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 

alatt fenntartjuk, az kötelező ránk nézve és bármikor elfogadható ezen időszak lejárta előtt. 

 

……………………………, 2017. ………………..hó…….nap 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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………..…………...……………. 

Ajánlattevő / közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papír alapú eredeti példányához eredeti változatban, példányban kell csatolni! 

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – 

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) 

ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 

K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás során – a Kbt. 60.§ (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint 

 mikrovállalkozásnak * 

 kisvállalkozásnak * 

 középvállalkozásnak minősül * 

 nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. * 

 

……………………………, 2017. ………………..hó…….nap 

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

* Megfelelőt szükséges aláhúzni 

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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NYILATKOZAT 

Szerződéstervezet elfogadásáról 

 
 

 
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 
........................... (székhely: ..................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – 
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) 
ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 
szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti 
K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás során  
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi dokumentációban található 
szerződéstervezetet változatlan tartalommal*  elfogadjuk azt magunkra nézve kötelező érvényűnek 
tekintjük / a szerződéshez észrevételeket teszünk*.  
 
 
 
 

……………………………, 2017. ………………..hó…….nap 

 

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő / közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

 

 

 

Megjegyzés:  

* Megfelelőt szükséges aláhúzni 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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Az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezethez esetlegesen tett ajánlattevői 
véleményeltéréseket nyomon követhetően (korrektúrával ellátva,) szerkeszthető formátumban 
elektronikus példányban is be kell nyújtani. 

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

 

 

 

IDE KELL BEILLESZTENI A SZERZŐDÉSTERVEZETET 

(véleményeltérésekkel, nyomon követhetően (korrektúrával ellátva) 

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL 

a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően 

 

Alulírott …………......................................................................................................, mint Ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, 

Váci út 23-27.) ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos 

csövek szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 

szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 

szerződés teljesítéséhez   

igénybe veszek alvállalkozót / nem veszek igénybe alvállalkozót* 

a) a közbeszerzés következő részére(eire) a teljesítéshez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

 
ALVÁLLALKOZÁSBA ADNI KÍVÁNT MUNKÁK ISMERTETÉSE, MEGNEVEZÉSE 

1.  

2.  

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzés százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fognak működni: 

A 10 % FELETTI ALVÁLLALKOZÓ 

NEVE ÉS CÍME 

A KÖZBESZERZÉSNEK AZ A RÉSZE 

(RÉSZEI), AMELYNEK 

TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT 

ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK 

MŰKÖDNI 

A KÖZBESZERZÉSNEK AZ A 

SZÁZALÉKOS ARÁNYA, AMELYNEK 

TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT 

ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK 

MŰKÖDNI 

   

   

 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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Jelen nyilatkozatom a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában tett nyilatkozatommal 
(keretmegállapodás II. sz. melléklete) egyező tartalmú / nem egyező tartalmú*, az alábbiak 
tekintetében: 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

…………………, 2017. ……………………hó……..nap 

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

A százalékos arány megjelölésénél a közbeszerzési szerződés TELJES, ÁFA nélkül számított értékét kell 
alapul venni.  

Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma.  

* A megfelelő aláhúzandó



 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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NYILATKOZAT A KBT. 58. § (3) BEKEZDÉS SZERINT  

 

 

Alulírott, …………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27., 

nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Teljes 

pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 

1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi 

Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót.  

 

…………………………, 2017. ………………………hó ……nap 

     

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

Megjegyzés:  

Abban az esetben csatolandó, ha ajánlattevő jelen eljárásban tett 40. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozata nem egyezik a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában tett, a megkötött 
keretmegállapodás II. számú melléklete szerinti nyilatkozatával, azaz új alvállalkozót vesz igénybe, 
vagy korábbi nyilatkozata szerint nem vett igénybe, de jelen eljárásban igénybe vesz alvállalkozót!  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlati felhívás megküldésének dátuma. 

 



 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

1) Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….……………......... 

........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője ezennel kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb 

információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) vagy bármely 

leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi 

Vízművek Zrt.”) a „Teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek 

szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 

szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás 

kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak 

tekintendő és minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 

Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy 

tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.  

2) A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az 

alábbi információkra: 

a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a 

Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek 

voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy 

c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé, vagy 

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé. 

3) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat 

aláírásától számított három év elteltével szűnik meg. 



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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…………………………, 2017. …………………………………hó ..…nap 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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NYILATKOZAT AZ ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT PÉLDÁNY 
EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….……………......... 

........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 

23-27., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Teljes 

pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 

1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi 

Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus 

adathordozón benyújtott példánya jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumú 

fájl, az a papír alapú ajánlati példányt tartalmazza. Tartalmazza továbbá az Ajánlatkérő által az 

Ajánlattételi felhívásban előírt szerkeszthető formátumú fájlokat.  

 

…………………………, 2017. …………………………………hó ..…nap 

 

 

………………………………………… 

Ajánlattevő / közös ajánlattevőket képviselő tag 

cégszerű aláírása 

 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….  (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1134 Budapest, Váci út 23-27.)  ajánlatkérő által indított „Teljes pórusmentes passzív 

bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 1200 mm-es 

mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. 

által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” tárgyú 

közbeszerzési eljárás  során nyilatkozunk, hogy  

 cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően 

nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális 

tértivevény kinyomtatott változatát.*  

 Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-
cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető 
cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.*  

 * a megfelelő rész aláhúzandó! 

 
…………………………, 2017. ………………………hó ……nap 

 

 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Megjegyzés:  

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 

  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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Adott esetben (ha van folyamatban változásbejegyzési eljárás): 

IDE KELL BETENNI A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELMET ÉS A BENYÚJTÁST 
IGAZOLÓ DIGITÁLIS TÉRTIVEVÉNY KINYOMTATOTT VÁLTOZATÁT.  
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„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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IDE KELL BETENNI AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT VAGY ALÁÍRÁSI MINTÁT  

egyszerű másolatban lehet csatolni 

(a fenti dokumentumot ajánlattevőként, (alvállalkozóként) aláíró személy(ek) részéről kell 
csatolni)  

  



  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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MEGHATALMAZÁS 

Alulírott .................................... mint a(z) ……………………….……………......... ........................... 

(székhely: ..................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

meghatalmazom ................................................... –t, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) ajánlatkérő által indított „Teljes 

pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítása húzásbiztos kötéssel, DN 

1200 mm-es mérettartományban, EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztályban a Fővárosi 

Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárásban helyettem az ajánlat részét képező iratokat 

aláírja, a fent nevezett ajánlattevő nevében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a fent 

nevezett ajánlattevőt a közbeszerzési eljárás során teljes jogkörben képviselje. 

Jelen meghatalmazás kiterjed a fent nevezett Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk 

megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés 

megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek 

ismer el. 

Meghatalmazó kötelezőnek ismer el az Ajánlattevőre vonatkozó, Meghatalmazott által tett 

mindennemű nyilatkozatot. 

…………………………, 2017. ………………………hó ……nap 
 

…………….……………………….. …………….……………………….. 

Meghatalmazó Meghatalmazott 

cégszerű aláírás aláírás 

Tanúk: 

 
Aláírás: ……………………………… 

 
Aláírás: ……………………………… 

Név: Név: 

Lakóhely: Lakóhely: 

Szig. szám: Szig. szám: 
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„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos öntöttvas 

csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: „Keretmegállapodás teljes pórusmentes 

passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 

545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat 

fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 
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Megjegyzés: 

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. 
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„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos 

öntöttvas csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett 

csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: 

„Keretmegállapodás teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, 

DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a 

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
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VII. MŰSZAKI/SZAKMAI LEÍRÁS 

 

A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozó műszaki 
leírásának (VII.10.) mindenben megfelelően. 

 

317,85 fm csőfektetéshez DN 1200 mm-es átmérőjű, teljes pórusmentes passzív 
bevonatú gömbgrafitos öntöttvas cső szállítása, 

Nyomásosztály : MSz EN 545:2006 szerinti K9 nyomásosztály 

Korrózióvédelem: Külső: teljes pórusmentes passzív bevonat PUR (EN-15189-2006, 
Belső bevonat: cementhabarcs bevonat ISO 4179:2005 vagy PUR (1300-1500mm) 
bevonat (EN 15655:2009), húzásbiztos kötéssel. 
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„Keretmegállapodás (alapbevonatú, megerősített bevonatú, illetve passzív bevonatú) gömbgrafitos 

öntöttvas csövek (DN400-1600 mm) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett 

csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan” (10 részben) 10. ajánlati rész: 

„Keretmegállapodás teljes pórusmentes passzív bevonatos gömbgrafitos csövek szállítására, 

DN1200-1600 mm-es mérettartományban, EN 545:2011 szerinti C25, és C30 nyomásosztályban a 

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz 

kapcsolódóan” alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
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VIII. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET  

Külön fájlban csatolva. 


