
 

 Elıterjesztés 4. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 31-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment 
feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 
 

 
 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                    Dodonka Csaba 
       tanácsos 
       Intézményirányító és Településfejlesztési  

Iroda 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
        
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  - 
    
 
 
 
 
 
                                                                                   Muhariné Mayer Piroska sk. 
               aljegyzı 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. január 31-i ülésére 
 
Tárgy:  A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” 
tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 
Ikt.sz:  I./262/15/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő pályázatával kapcsolatosan a „Megbízási 
szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 168/2012. (XI. 14.) határozatával jóváhagyta a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
(továbbiakban: KBB) - az elızetesen benyújtott vitarendezési kérelmek alapján elvégzett - szakmai bírálatainak 
újraértékelését, továbbá elfogadta a szakmai újraértékelések alapján elkészített módosított eljárást lezáró döntést és az 
eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést, és felhatalmazott ezen dokumentumok aláírására. A 
közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a közbeszerzési 
eljárás nyertese HBF Hungaricum Kft. (6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.). 

2012. november 14-én megtörtént az eljárást lezáró döntés és az összegezés aláírása, amelyet követıen az 
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Imperial Kft.) kiértesítette az ajánlattevıket az 
eljárás eredményérıl. 

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) értelmében 10 napos 
szerzıdéskötési moratóriumot kell tartani, amennyiben több ajánlat érkezett be ugyanazon ajánlati felhívásra, ezért a 
HBF Hungaricum Kft-vel 2012. november 25-én lehetett volna megkötni a megbízási szerzıdést, azonban a második 
legkedvezıbb érvényes ajánlatot tevı közös ajánlattevık - RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 
és MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (6721 Pécs, Megye u. 7/1.) – közül az RVI Magyarország Kft. jogorvoslati eljárást 
indított 2012. november 19-én a közbeszerzési eljárás ellen a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési 
Döntıbizottságánál (továbbiakban: Döntıbizottság). A jogorvoslati eljárás megindítása iránti kérelem az elıterjesztés 
1. melléklete. 

A Döntıbizottság a jogorvoslati eljárással kapcsolatban 2012. december 14-én 10:00 órára tőzte ki a 
tárgyalást, amelynek eredményeképpen a Döntıbizottság 2013. január 07-én meghozta D.632/16/2012. számú 
határozatát a jogorvoslattal kapcsolatosan. A határozat nagy terjedelme miatt – 65 oldal – nem került bele az 
elıterjesztésbe, ezért a határozat megtekinthetı Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és 
Településfejlesztési Irodája munkatársánál Dodonka Csabánál, vagy a Közbeszerzési  
Hatóság honlapján az alábbi  hivatkozás alatt: http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/dbhatarozat/portal_59055/ 

A Döntıbizottság a jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott és megállapította, hogy az ajánlatkérı 
megsértette a Kbt. 67. (1) bekezdését, azaz „Az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı, valamint részvételre 
jelentkezı számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi 
jelentkezésekben található, nem egyértelmő kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevıktıl vagy részvételre jelentkezıktıl felvilágosítást kérni”. Ezen jogsértés miatt a 
Döntıbizottság az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését megsemmisítette. 

A határozat alapján az Imperial Kft-nek a HBF Hungaricum Kft. ajánlatát ismételten hiánypótlásra kellett 
felszólítania. A hiánypótlás értelmében az elızetes vitarendezési kérelem során egy már 2012. november 12-én 
benyújtott nyilatkozatot kellett újra benyújtania a HBF Hungaricum Kft-nek, mivel a mőszaki szakértıi szakember 
gyakorlatát nem Boros Botond ügyvezetınek kellett volna leigazolnia egy nyilatkozatban, hanem magának az érintett 
szakembernek.  

Az érintett szakember a nyilatkozatát megtette, amely alapján a HBF Hungaricum Kft. a hiánypótlását 
határidıben benyújtotta. 

A Döntıbizottság határozata értelmében a KBB, - melynek elnöke dr. Adonyi Lajos, és tagjai dr. Török 
Tamás, Nagy László, Szilágyi Ödön, Dodonka Csaba – 2013. január 23-án megtartott ülésén elvégezte a beérkezett 
ajánlatok ismételt értékelését az Imperial Kft. együttmőködésével. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata 56. pontjának megfelelıen a KBB 
tagok az ajánlatok értékelését követıen egyénenként elkészítették a döntési javaslatot tartalmazó bírálati lapokat, 
melyek alapján az Imperial Kft. összeállította az elıterjesztés 2. mellékletét képezı módosított eljárást lezáró döntést. 
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A lezáró döntés melléklete a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti – a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján 
készített – összegezés, melyet az ajánlatkérı köteles elkészíteni. 

A szakmai bírálatok újraértékelése során megállapítást nyert, hogy továbbra is a HBF Hungaricum Kft. 
ajánlattevıt lehet kihirdetni az eljárás nyertesévé, mivel ezen ajánlattevı ajánlata - az ajánlati felhívásban 
meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint - a legkedvezıbb érvényes ajánlat. A két 
érvényes ajánlat közül a HBF Hungaricum Kft. ajánlata nettó 29.844.000.- forint, míg az RVI Magyarország Kft. és az 
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık nettó ajánlati ára 39.270.000.- forint. A nyertes ajánlattevıvel 
2013. február 11-én lehet majd szerzıdést kötni, amennyiben a 10 napos szerzıdéskötési moratórium alatt nem 
támadják meg az eljárást ismételten. 

Tájékoztatom a T. Képviselı-testületet, hogy a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés 
Felügyeleti Fıosztálya részére (továbbiakban: KFF) nem kell ismételten megküldeni véleményezésre a módosult 
dokumentumokat, amennyiben az eljárásban nem módosul a nyertes személye, ezért jelen esetben a döntéshozó a KFF 
jóváhagyása nélkül hozhat döntést. Lajosmizse Város Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata 
értelmében a döntéshozó személy a közbeszerzés érdemi kérdéseiben a közösségi értékhatár feletti eljárások esetén a 
Képviselı-testület. 
 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetben foglaltakat javasolja a 
Tisztelt Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 

Határozat-tervezet 
.../2013. (...) ÖH. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok 
ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
  

Határozat 
 

1.) Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottsága D.632/16/2012. számú határozata alapján a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte a szakmai bírálatok újraértékelését, melynek alapján Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) 
elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült módosított eljárást lezáró döntést és az 
eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés 
eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás 
nyertese HBF Hungaricum Kft. (6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.). 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított 

eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
Lajosmizse, 2013. január 23.  
                                     
 
           Basky András sk. 
    polgármester 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata által a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátása” iránt indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság szakvéleménye alapján az ajánlatkérı a mai napon meghozta a következı   
 
 

 
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉST: 

 
 

 
Ajánlattev ık:  
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
3. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
4. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
5. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
*[6. Eunitas Kft. (1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19.) – ajánlatát visszavonta] 
 
Ki nem zárt ajánlattev ık:  
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
3. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
4. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
5. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Érvényes ajánlatot tev ı ajánlattev ık:  
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Az érvénytelen ajánlatot tev ı ajánlattev ık:  
 
1. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
2. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
3. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
 
 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
 
Az összességében legelınyösebb ajánlat. 
 
A nyertes ajánlattev ı:  
 
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
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Kiválasztásának indoka:  
 
A HBF Hungaricum Kft. ajánlattevı ajánlata az ajánlati felhívásban meghatározott összességében 
legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlat.   
 
A nyertes ajánlatot követ ı legkedvez ıbb ajánlatot tev ı:  
 
RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Kiválasztásának indoka:  
 
Az RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlata az ajánlati 
felhívásban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a nyertes 
ajánlatot követı legkedvezıbb érvényes ajánlat.  
 
Az eljárás eredménye:  
 
A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
 

INDOKOLÁS: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) a Kbt. Második része szerinti 
közösségi értékhatárokat elérı nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) 
elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása” iránt. Az ajánlati felhívás az 
Európai Unió Hivatalos lapjában 2012. július 13-án 2012/S 133-222092 szám alatt, a Közbeszerzési 
Értesítı 2012. július 16-ai, 80. számában K.É.- 10850/2012. szám alatt került közzétételre. 
 
Az ajánlattételi határidı 2012. szeptember 11. napján lejárt, a beérkezett ajánlatok bontása megtörtént. Az 
ajánlattételi határidıig a következı ajánlattevık nyújtották be ajánlatukat: 
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
3. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
4. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
5. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
*[6. Eunitas Kft. (1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19.) – ajánlatát visszavonta, ajánlata nem kerül 
elbírálásra] 
 
A lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı az összegezést 2012. október 25. napján, a 
módosított összegezést 2012. november 14. napján küldte meg az ajánlattevık részére. 
 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, mely vonatkozásban a Közbeszerzési 
Döntıbizottság 2013. január 7. napján D.632/16/2012. számon határozatot hozott. 
 
A határozat rendelkezı részében a Közbeszerzési Döntıbizottság a jogorvoslati kérelemnek részben helyt 
adott és megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(Kbt.) 67. § (1) bekezdését. 
 
A Döntıbizottság az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését megsemmisítette. 
 
Ajánlatkérı a Közbeszerzési Döntıbizottság határozata alapján a HBF Hungaricum Kft. ajánlattevıt 
hiánypótlásra hívta fel, melynek ajánlattevı határidıben eleget tett. 
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Ezt követıen került sor az ajánlatok elbírálására. A Kbt. 63. §-ban foglaltaknak megfelelıen 
megvizsgálásra került, hogy az ajánlattevık által benyújtott ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, 
a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlati felhívásnak megfelelıen került megítélésre az ajánlattevık szerzıdés teljesítésére való 
alkalmassága vagy alkalmatlansága. 
 
Megállapítást nyert, hogy a Kbt., illetıleg az ajánlati felhívás alapján nem volt olyan ok, amely miatt az 
ajánlattevıket az eljárásból ki kellett volna zárni. 
 
A Közbeszerzési Döntıbizottság határozata értelmében az ajánlatokat a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
ismételten megvizsgálta és szakvéleményében a következıket állapította meg:   
 
Ajánlattevık: 
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
3. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
4. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
5. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Ki nem zárt ajánlattevık: 
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
3. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
4. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
5. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
  
A Kbt. és az ajánlati felhívás alapján nem volt olyan ok, amely miatt az ajánlattevıket az eljárásból ki kellett 
volna zárni. 
 
Érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık:  
 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Az ajánlattevık ajánlatai érvényesek, mivel a Kbt. 74. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok nem 
állnak fenn ezen ajánlattevıknél, illetve ajánlatuknál. 
 
Az ajánlattevık ajánlatai megfelelnek az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
Érvénytelen ajánlatot tevı ajánlattevık:  
 
1. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
2. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
3. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
 
Érvénytelenség indoka: 
 
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft.  
(1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
 
1.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) 
bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
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Csatolandók a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, aláírt eredeti önéletrajzok, 
valamint a szakemberek szakmai minısítésére elıírt minimumfeltételeket igazoló dokumentumok 
másolatai. Az önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az 
alkalmassági minimumkövetelmények elıírnak. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik legalább a 
következı szakemberekkel: 
a) Projektmenedzser (legalább1 fı): 
— végzettség: felsıfokú, azaz egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek projektvezetıi feladatainak 
ellátása területén. 
b) Projekt asszisztens (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
c) Mőszaki szakértı (legalább1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai mőszaki végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves mőszaki szakértıi tapasztalat EU-s forrásból támogatott víziközmő 
beruházások megvalósítása területén. 
d) Pénzügyi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai pénzügyi vagy közgazdász végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
e) Jogi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: jogi szakvizsga, 
— nyelvismeret: a magyar nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 2 db, uniós forrásból finanszírozott környezetvédelmi, vagy vízügyi projektben 
részvétel jogi tanácsadóként. 
 
1.a) Az ajánlattevı által projektmenedzserként bevonni kívánt szakember (Sárdi Zoltán) esetében nem 
derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv tárgyalóképes ismerete, valamint a legalább 5 éves 
szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult  projektek projektvezetıi feladatainak ellátása területén. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be Sárdi Zoltán önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági 
követelményként elıírt nyelvismeret (magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte egyértelmően 
megállapítható legyen. 
 
Hiánypótlásként sem pótolta továbbá Sárdi Zoltán szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. a) pontjának 
mindenben megfelelı önéletrajzát, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a megnevezett 
szakember rendelkezik legalább 5 éves (év, hónap, nap meghatározással) szakmai tapasztalattal EU-s 
forrásból megvalósult projektek projektvezetıi feladatainak ellátása területén. 
 
1.b) Az ajánlattevı által projekt asszisztensként és pénzügyi szakértıként bevonni kívánt szakember 
(Farkas Norbert) esetében nem derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv tárgyalóképes 
ismerete, valamint a legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult  projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be Farkas Norbert önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági 
követelményként elıírt nyelvismeret (magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte egyértelmően 
megállapítható legyen. 
 
Hiánypótlásként sem pótolta továbbá Farkas Norbert szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) és d) 
pontjának mindenben megfelelı önéletrajzát, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a 
megnevezett szakember rendelkezik legalább 3 éves (év, hónap, nap meghatározással, kezdés és 
befejezés feltüntetésével) szakmai tapasztalattal EU-s forrásból megvalósult projektek projektmenedzselési 
feladatainak ellátása területén. 
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1.c) Az ajánlattevı által mőszaki szakértıként bevonni kívánt szakember (Kovács László) esetében nem 
derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv tárgyalóképes ismerete,  és hiánypótlás keretében sem 
csatolta be Kovács László önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági követelményként elıírt nyelvismeret 
(magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte egyértelmően megállapítható legyen. 
 
1.d) Az ajánlattevı által jogi szakértıként bevonni kívánt szakember (Dr. Jáger Zsuzsanna) önéletrajza 
nincs aláírva, és hiánypótlás keretében sem nyújtotta be a jogi szakértı saját kező aláírásával ellátott 
önéletrajzot. 
 
2.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/1. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) 
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év 
legjelentısebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. r. 16. § (1)-(2) bekezdése szerint. 
A Korm. r. 16.§ (2) bekezdésében meghatározottakon túl a referencialevél, vagy nyilatkozat tartalmazzon 
minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben 
megfogalmazásra került. Referenciaként sikeres mőszaki átadás-átvétellel lezárt, vagy részmőszaki 
átadással átadott szerzıdések vehetık figyelembe. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi referenciákkal: 
a) legalább egy darab, beruházást is tartalmazó, és legalább 500 millió forint elszámolható összköltségő 
projekt menedzsmentjére vonatkozó referenciával; 
 
Az ajánlattevı által az ajánlat 23-24. oldalán becsatolt referenciaigazolás nem megfelelı. Ezen referenciára 
vonatkozóan nem derül ki, hogy a szerzıdés sikeres mőszaki átadás-átvétellel lezárt, vagy részmőszaki 
átadással átadott. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be ezen referenciára vonatkozó igazolást akként, hogy kétséget kizáró 
módon megállapítható legyen, hogy a szerzıdés sikeres mőszaki átadás-átvétellel lezárt, vagy 
részmőszaki átadással átadott, vagy csatoljon az ajánlati felhívás III.2.3) M/1.a) pontjának mindenben 
megfelelı egyéb igazolást vagy nyilatkozatot. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
Az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. ajánlattevı ajánlata az elızıekben 
részletezett okok miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.  
 
 
TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft.  
(9024 Gyır, Babits M. u. 18.) 
 
1.) Ajánlatkérı ajánlattevıt hiánypótlás benyújtására hívta fel, az alábbiak szerint: 
 
Hiánypótlás keretében nyújtsa be a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek kötelezettségvállaló 
nyilatkozatát az Iratminta szerinti tartalommal. 
 
Ajánlattevı ennek nem tett eleget hiánypótlási felhívás ellenére sem. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
A TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. ajánlattevı ajánlata az elızıekben 
részletezett ok miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
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CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt.  
(1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
 
1.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) 
bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandók a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, aláírt eredeti önéletrajzok, 
valamint a szakemberek szakmai minısítésére elıírt minimumfeltételeket igazoló dokumentumok 
másolatai. Az önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az 
alkalmassági minimumkövetelmények elıírnak. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik legalább a 
következı szakemberekkel: 
a) Projektmenedzser (legalább1 fı): 
— végzettség: felsıfokú, azaz egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek projektvezetıi feladatainak 
ellátása területén. 
b) Projekt asszisztens (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
c) Mőszaki szakértı (legalább1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai mőszaki végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves mőszaki szakértıi tapasztalat EU-s forrásból támogatott víziközmő 
beruházások megvalósítása területén. 
d) Pénzügyi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai pénzügyi vagy közgazdász végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
e) Jogi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: jogi szakvizsga, 
— nyelvismeret: a magyar nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 2 db, uniós forrásból finanszírozott környezetvédelmi, vagy vízügyi projektben 
részvétel jogi tanácsadóként. 
 
Az ajánlattevı által projekt asszisztensként bevonni kívánt szakember (Dr. Verók Krisztián) esetében nem 
derül ki kétséget kizáróan a legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult  projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
Ajánlatkérı ajánlattevıt hiánypótlás benyújtására hívta fel, az alábbiak szerint: 
Hiánypótlásként pótlandó Dr. Verók Krisztián szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) pontjának 
mindenben megfelelı önéletrajza, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a megnevezett 
szakember rendelkezik legalább 3 éves (év, hónap, nap meghatározással) szakmai tapasztalattal EU-s 
forrásból megvalósult projektek projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
Ajánlattevı hiánypótlásként csatolta a szakember önéletrajzát, de abból továbbra sem állapítható meg, 
hogy a megnevezett szakember megfelelne az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) pontjában elıírt alkalmassági 
feltételnek, mely szerint megnevezett szakember rendelkezik legalább 3 éves szakmai tapasztalattal EU-s 
forrásból megvalósult projektek projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
A CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. ajánlattevı ajánlata az elızıekben részletezett ok miatt a Kbt. 
74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.  
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Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  
 
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása.                                                                             
 
Az ajánlatok elbírálása:  
 
Megállapítást nyert, hogy a  
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
 
Megállapítást nyert, hogy a 
1. HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
2. RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
ajánlata érvényes. 
 
Az érvényes ajánlatot tevı ajánlattevık ajánlatainak elbírálása a Kbt. vonatkozó elıírásainak megfelelıen, 
az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában megjelölt bírálati szempont, azaz az összességében legelınyösebb 
ajánlat figyelembe vételével történt.  
 
Részszempontok                                                                                   súlyszámok 

 
1. Nettó ajánlati ár              60 
2. Szakmai ajánlat           40 
 
A HBF Hungaricum Kft ajánlattevı ajánlatának a bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:  
 
1. Nettó Ajánlati ár                              29.844.000.- Ft + ÁFA 
2. Szakmai ajánlat:        /nem számszerősíthetı adat/ 
 
Az RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlatának a bírálati 
szempont szerinti tartalmi elemei:  
 
1.  Nettó Ajánlati ár                              39.270.000.- Ft 
2. Szakmai ajánlat:        /nem számszerősíthetı adat/ 
 
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:  
 
Valamennyi részszempont esetében 1-100 
 
Módszer: a Közbeszerzések Tanácsának (KÉ. 2010. évi 152. szám; 2010.12.22.) ajánlása szerint: 
— 1. részszempont III/1/b/ba fordított arányosítás módszere szerint, 
— 2. részszempont III/B/1. pontkiosztás és ezt követıen az egyenes arányosítás módszere a 
dokumentációban meghatározottak szerint. 
 
Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetében a legelınyösebb ajánlat maximális pontszámot, a 
többi ajánlat a legelınyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás (értékarányosítás módszere) alapján 
kevesebb pontot kap. A pontozás módszere a 2. részszempont vonatkozásában: pontkiosztás módszere a 
Dokumentációban meghatározottak szerint. 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követıen az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Amennyiben a fenti részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, 
úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
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1. részszempont:  
Nettó ajánlati ár      60 – súlyszám 

Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezıbb és az értékelt ajánlatra 
meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész 
számra kerekítés szabályai szerint. A legkedvezıbb ajánlat a legalacsonyabb nettó ajánlati ár, maximális 
pontszámmal (100) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, 
úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 
Az 1. részszempont esetében az alkalmazott képlet: 
 

(elıny a kisebb): ha a legkedvezıbb érték a legkisebb: 
Pontszám (P)=Alegjobb/Avizsgáltx(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax :a pontskála felsı határa  
Pmin :a pontskála alsó határa  
Alegjobb :a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérı szorozza az 1. részszempont súlyszámával. 
 

2. részszempont: 
Szakmai ajánlat      40 – súlyszám 
 

A 2. résszempont értékelésének lépései: A Szakmai ajánlat részszempont értékelése egy 3 fıs szakértıi 
bizottság bevonásával történik. A szakértıi bizottság a Szakmai ajánlat részszempont esetében az 
érvényesként elbírált ajánlatokat – a késıbbiekben ismertetendı preferencia rendszer alapján – a 
pontozással értékeli. A preferenciarendszerben meghatározott szakmai területekhez követelmények 
kerülnek meghatározásra, majd a szakértık az egyes követelményekhez a preferencia rendszerben 
meghatározott tartalom alapján az alábbi pontszámokat rendelik: 
 

Értékelési pontszámok 

Jó 2 

Hiányos 1 

Rossz 0 

 
 
Ezt követıen a szakértı összegzi a pontokat meghatározva ezzel a szakmai területek összpontszámát. A 
pontozást valamennyi szakértı ajánlatonként teljes körően elvégzi. Ezt követıen ajánlatonként 
összesítésre kerülnek a pontozás során adott pontszámok. 
A Szakmai ajánlat részszempont pontszámának meghatározása a következı módon történik: 

• meghatározásra kerül a legtöbb összpontszámot elért ajánlat; 
• majd a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.(K.E.) ajánlásának III/1/b/ba pontja szerint definiált 

arányosítással, az alábbiak szerint: 
1. Ajánlatkérı a szakmai értékelés során elérhetı maximális pontszámhoz (192 pont) rendeli a bírálati 
részszemponthoz tartozó maximális pontszámot (100 pont) 
2. Az érvényes ajánlatok pontozása az egyenes arányosítás módszerével történik. 
 

Pontszám (P)=Avizsgált/Amaximálisx(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax :a pontskála felsı határa  
Pmin :a pontskála alsó határa  
Amaximális :a szakmai követelményekre adható maximális összpontszáma 
Avizsgált:a vizsgált ajánlat szakmai követelményekre adott összpontszáma 

 
A pontozás egész pontszámra kerekítve történik. 
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A szakmai részszempontra vonatkozó értékelés a részszemponthoz rendelt súlyszámmal történı 
felszorzással zárul. 
 
Az értékelési pontszámok indokolása: 
 
Az ajánlat elbírálása értékelési részszempontonként a következı: 
 
 
1. Részszempont: Nettó Ajánlati ár (Ft) 
súlyszám: 60 

 

Ajánlattevık neve Nettó Ajánlati ár (Ft) Értékelési pontszám Értékelési pontszám 
súlyozott értéke 

HBF Hungaricum Kft. 29.844.000.- Ft + 
ÁFA 

 
100 

 
6000 

RVI Magyarország 
Kft. és a MSB 

Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. közös 

ajánlattevık 

 
39.270.000.- Ft 

 

76,24 4574,4 

 
A HBF Hungaricum Kft. ajánlata a legkedvezıbb, így ezen ajánlat értékelési pontszáma 100 pont.  
 
A „Nettó Ajánlati ár” értékelési részszempont súlyszáma 60, így az értékelési pontszámot hatvannal 
megszorozva kaptuk meg az értékelési pontszám súlyozott értékét.  
 
 
2. Szakmai ajánlat 
Súlyszám: 40 
 

Ajánlattevık neve Szakmai ajánlat 
 Értékelési pontszám Értékelési pontszám 

súlyozott értéke 

HBF Hungaricum Kft. 156 pont 81 3240 
RVI Magyarország 

Kft. és a MSB 
Fejlesztési 

Tanácsadó Zrt. közös 
ajánlattevık 

184 pont 96 3840 

 
Az RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlata a 
legkedvezıbb, így ezen ajánlat értékelési pontszáma 95 pont. 
 
A „Szakmai ajánlat” értékelési részszempont súlyszáma 40, így az értékelési pontszámot negyvennel 
megszorozva kaptuk meg az értékelési pontszám súlyozott értékét. 
 
 
Fentiek alapján az ajánlat részszempontonkénti elbírálása után az értékelési pontszámok súlyozott 
értékeinek összege a következı: 
 

Ajánlattevık neve Összpontszáma 

HBF Hungaricum Kft. 9240 

RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık 8414,4 
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A nyertes ajánlattevı:  
 
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
 
Kiválasztásának indoka:  
 
A HBF Hungaricum Kft. ajánlattevı ajánlata az ajánlati felhívásban meghatározott összességében 
legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlat.   
 
A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı:  
 
RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 
Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Kiválasztásának indoka: 
 
Az RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlata az ajánlati 
felhívásban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a nyertes 
ajánlatot követı legkedvezıbb érvényes ajánlat.  
 
Az eljárás eredménye:  
 
A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Lajosmizse, 2013. január 31. 
 
 …………………………………………….. 

  
Basky András polgármester 

        Lajosmizse Város Önkormányzata 
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Eljárást lezáró döntés melléklete 
 

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkér ı neve és címe: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
A közbeszerzés tárgya: 
 
Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok 
ellátására. 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
A szennyvízcsatorna kiviteli tervei FIDIC Piros Könyv alapján fog készülni. A szennyvíztisztító 
telep kivitelezıjének kiválasztása és a kiviteli tervek elkészítése a FIDIC Sárga Könyv alapján 
készül. 
A kivitelezéssel megvalósuló fıbb mőszaki tartalom: 
Szennyvízcsatorna-hálózat: 
A jelenlegi szennyvízcsatorna-hálózat 1980-2000 években épült ki DN 150-DN 300 mm átmérıvel, 
anyaguk ac nyomócsı és KG-PVC csı. A város jelenlegi szennyvíz-csatornázottsága a város 
belterületének lakosságra vetítve 22 %-os, jelen beruházás célja, hogy Lajosmizse belterületének 
csatornázottsága 89 %-os legyen a 30 éves referencia idıszak végére. A fejlesztés keretében a 
30 éves referencia idıszak végére 2 039 db lakossági bekötés várható. 
A szennyvízcsatorna rendszer fıbb mőszaki paraméterei: 
a) gerincvezeték építése 29 548 fm 
b) víztelenítés szükségszerő többlet 
— vákuumkutas víztelenítés: 8 188 m. 
c) sajtolt védıcsövek 
d) nyomóvezeték építése: Összesen 4 139 fm 
— D 63 KPE: 125 m, 
— D 75 KPE: 66 m, 
— D 90 KPE: 217 m, 
— D 110 KPE: 538 m, 
— D 125 KPE: 2 015 m, 
— D 160 KPE: 529 m, 
— D 250 KPE: 649 m. 
e) gravitációs bekötıvezeték 
— D 160 KG-PVC: 21 221 m. 
f) átemelık 
— házi beemelık (5 db): 5x1 m3, 
— hálózati átemelı 3 db. 
g) bekötések száma: 2 216 db 
A szennyvíztisztító telep: 
Kapacitás: 
a) hidraulikai kapacitás (m3/d) 
— meglévı: 380, 
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— fejlesztés: 750, 
— fejlesztés után: 1 130. 
b) biológiai kapacitás (LE) 
— meglévı: 3 251, 
— fejlesztés: 6753, 
— fejlesztés után: 10 004. 
Tervezett szennyvíztisztítási technológiai: eleveniszapos biológiai tisztítási technológiai. 
Tervezett létesítmények: 
— szippantott szennyvízfogadó, kézi rács (meglévı átalakítva), 
— kombinált gépi rács és homokfogó gépházban elhelyezve (új), 
— fúvógépház vasbetonból, 
— osztómő vasbetonból, 
— eleveniszapos biológiai tisztítómőtárgy, 
— utóülepítı 1 db meglévı, 1 db új, 
— gravitációs sőrítı (új), 
— telepi szennyvízátemelı, 
— UV fertıtlenítı, 
— iszapvíztelenítı csigaprés (új), 
— iszapvíztelenítı gépház. 
A szennyvíztisztító telep vonatkozásában a létesítési engedélyes tervet csak ”iránytervként” 
(indikatív terv) határozza meg az Ajánlatkérı, a végleges tervek elkészítése a nyertes kivitelezı 
feladata. 
Lajosmizse Város Önkormányzata a Kbt. 108§-110§ szakaszai alapján keretmegállapodásos 
eljárás lebonyolítását fogja lefolytatni, amely keretmegállapodás alapján kerül sor a fent megjelölt 
kivitelezési munkák elvégzésére. A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet megbízása 
kizárólag a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódik. 
Projektmenedzsment feladatok: 
— általános menedzsment, 
— mőszaki szakértıi feladatok, 
— jogi szakértı, 
— pénzügyi tanácsadói és könyvvizsgálói feladatok. 
A projektmenedzsment szervezettıl elvárt feladatok ellátása a projekt zárásának, azaz a záró 
elszámolási csomag elfogadásának napjáig történı rendelkezésre állással. 
A teljes körő projektmenedzsment tevékenység ellátásán belül elvégzendı feladatok különösen a 
projektvezetés, a teljes projekt koordináció, a kapcsolattartás, a szakmai koordináció a pályázó 
intézmény és a Közremőködı Szervezet között, számla / kifizetési kérelem szintő könyvvizsgálat, 
a teljes adminisztratív, pénzügyi és mőszaki feladatok, a Támogatási Szerzıdésben tett 
horizontális vállalások teljesülésének elısegítése, valamint jogi szakértıi feladatok ellátása, 
kivéve, mérnök, mőszaki ellenıri szolgáltatások ellátása. Ajánlatkérı kérelemre biztosítja a 
mőszaki dokumentációiba történı betekintés lehetıségét. 
 
3. A választott eljárás fajtája: 
 
Közösségi értékhatárokat elérı nyílt közbeszerzési eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el ızetes összesített tájékoztatóra, illetve az id ıszakos el ızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir detı hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
 
Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában 2012. július 13-án 2012/S 133-222092 
szám alatt, a Közbeszerzési Értesítı 2012. július 16-ai, 80. számában K.É.- 10850/2012. szám 
alatt került közzétételre. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
Igen. 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség in doka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetb en a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor é s milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:- 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ıen indul-e új eljárás: - 
 
8. A benyújtott ajánlat száma (részajánlat-tételi l ehetıség esetén részenként):  
6 (hat) 
[Az Eunitas Kft. (1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19.) ajánlattevı – ajánlatát visszavonta, 
ajánlata nem kerül elbírálásra] 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az 
értékelési szempont – az összességében legel ınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet ıség esetén 
részenként):  
 
Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe: 

 
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
 
RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
(7621 Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Az alkalmasság indokolása: 
 
Ajánlattevık az ajánlati felhívás III.2.2) P/1 - P/3. pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1 - M/2. 
pontjában elıírt alkalmassági feltételeknek teljes egészében megfelelnek. 

 
A bírálat szempontja: az összességében legelınyösebb ajánlat. 
 
A HBF Hungaricum Kft. ajánlattevı ajánlatának a bírálati szempont szerinti tartalmi eleme:  
1. Nettó ajánlati ár:   29.844.000.- Ft + ÁFA 
 
2. Szakmai ajánlat:  nem számszerősíthetı adat 
 
 
RVI Magyarország Kft. és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlatának a 
bírálati szempont szerinti tartalmi eleme: 
 
1. Nettó ajánlati ár:   39.270.000.- Ft 
 
2. Szakmai ajánlat:  nem számszerősíthetı adat 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ı táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehet ıség esetén részenként):  
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 (A táblázatnak az ajánlattev ık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, 
jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súl yszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 
 

c)** Az összességében legel ınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán 
adható pontszám alsó és fels ı határának megadása:  

Valamennyi részszempont esetében: 1-100. 
 
d)** Az összességében legel ınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érı megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelé se során a ponthatárok közötti 
pontszámot:  

 
Módszer: a Közbeszerzések Tanácsának (KÉ. 2010. évi 152. szám; 2010.12.22.) ajánlása szerint: 
— 1. részszempont III/1/b/ba fordított arányosítás módszere szerint, 
— 2. részszempont III/B/1. pontkiosztás és ezt követıen az egyenes arányosítás módszere a 
dokumentációban meghatározottak szerint. 
 
Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetében a legelınyösebb ajánlat maximális 
pontszámot, a többi ajánlat a legelınyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás (értékarányosítás 
módszere) alapján kevesebb pontot kap. A pontozás módszere a 2. részszempont 
vonatkozásában: pontkiosztás módszere a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követıen az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Amennyiben a fenti részpontszámok értékelésekor törtszám 
keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 

Az elbírálás 
részszempontj

ai 

 
 

A 
részszem-

pontok 
súlyszáma

i 

HBF Hungaricum Kft. 

 
RVI Magyarország Kft. 
és a MSB Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. közös 

ajánlattevık 

Értékelési 
pontszám 

Értékelés
i 
pontszá
m és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Nettó Ajánlati ár  60 100 6000 76,24 4574,4 

Szakmai 
ajánlat 40 81 3240 96 3840 

A 
súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınké
nt 

  

9240 

 

8414,4 
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1. részszempont:  
Nettó ajánlati ár      60 – súlyszám 

Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezıbb és az értékelt 
ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata 
adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. A legkedvezıbb ajánlat a legalacsonyabb nettó 
ajánlati ár, maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok 
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 
Az 1. részszempont esetében az alkalmazott képlet: 

(elıny a kisebb): ha a legkedvezıbb érték a legkisebb: 
Pontszám (P)=Alegjobb/Avizsgáltx(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax :a pontskála felsı 
határa  
Pmin :a pontskála alsó határa  
Alegjobb :a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérı szorozza az 1. részszempont súlyszámával. 
 

2. részszempont: 
Szakmai ajánlat      40 – súlyszám 
 

A 2. résszempont értékelésének lépései: A Szakmai ajánlat részszempont értékelése egy 3 fıs 
szakértıi bizottság bevonásával történik. A szakértıi bizottság a Szakmai ajánlat részszempont 
esetében az érvényesként elbírált ajánlatokat – a késıbbiekben ismertetendı preferencia 
rendszer alapján – a pontozással értékeli. A preferenciarendszerben meghatározott szakmai 
területekhez követelmények kerülnek meghatározásra, majd a szakértık az egyes 
követelményekhez a preferencia rendszerben meghatározott tartalom alapján az alábbi 
pontszámokat rendelik: 
 

Értékelési pontszámok 

Jó 2 

Hiányos 1 

Rossz 0 

 
 
Ezt követıen a szakértı összegzi a pontokat meghatározva ezzel a szakmai területek 
összpontszámát. A pontozást valamennyi szakértı ajánlatonként teljes körően elvégzi. Ezt 
követıen ajánlatonként összesítésre kerülnek a pontozás során adott pontszámok. 
A Szakmai ajánlat részszempont pontszámának meghatározása a következı módon történik: 

• meghatározásra kerül a legtöbb összpontszámot elért ajánlat; 
• majd a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.(K.E.) ajánlásának III/1/b/ba pontja szerint definiált 

arányosítással, az alábbiak szerint: 
1. Ajánlatkérı a szakmai értékelés során elérhetı maximális pontszámhoz (192 pont) rendeli a 
bírálati részszemponthoz tartozó maximális pontszámot (100 pont) 
2. Az érvényes ajánlatok pontozása az egyenes arányosítás módszerével történik. 
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Pontszám (P)=Avizsgált/Amaximálisx(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax :a pontskála felsı 
határa  
Pmin :a pontskála alsó határa  
Amaximális :a szakmai követelményekre adható maximális összpontszáma 
Avizsgált:a vizsgált ajánlat szakmai követelményekre adott összpontszáma 

 
A pontozás egész pontszámra kerekítve történik. 
A szakmai részszempontra vonatkozó értékelés a részszemponthoz rendelt súlyszámmal történı 
felszorzással zárul. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ık neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
1. EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
2. TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. (9024 Gyır, Babits M. u. 18.)  
3. CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
 
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft.  
(1143 Budapest, Zászlós u. 18.) 
 
1.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. 
§ (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 
a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Csatolandók a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, aláírt 
eredeti önéletrajzok, valamint a szakemberek szakmai minısítésére elıírt minimumfeltételeket 
igazoló dokumentumok másolatai. Az önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a 
szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények elıírnak. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik 
legalább a következı szakemberekkel: 
a) Projektmenedzser (legalább1 fı): 
— végzettség: felsıfokú, azaz egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek projektvezetıi 
feladatainak ellátása területén. 
b) Projekt asszisztens (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
c) Mőszaki szakértı (legalább1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai mőszaki végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves mőszaki szakértıi tapasztalat EU-s forrásból támogatott víziközmő 
beruházások megvalósítása területén. 
d) Pénzügyi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai pénzügyi vagy közgazdász végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
e) Jogi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: jogi szakvizsga, 
— nyelvismeret: a magyar nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 2 db, uniós forrásból finanszírozott környezetvédelmi, vagy vízügyi 
projektben részvétel jogi tanácsadóként. 
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1.a) Az ajánlattevı által projektmenedzserként bevonni kívánt szakember (Sárdi Zoltán) esetében 
nem derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv tárgyalóképes ismerete, valamint a 
legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult  projektek projektvezetıi 
feladatainak ellátása területén. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be Sárdi Zoltán önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági 
követelményként elıírt nyelvismeret (magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte 
egyértelmően megállapítható legyen. 
 
Hiánypótlásként sem pótolta továbbá Sárdi Zoltán szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. a) 
pontjának mindenben megfelelı önéletrajzát, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, hogy 
a megnevezett szakember rendelkezik legalább 5 éves (év, hónap, nap meghatározással) 
szakmai tapasztalattal EU-s forrásból megvalósult projektek projektvezetıi feladatainak ellátása 
területén. 
 
1.b) Az ajánlattevı által projekt asszisztensként és pénzügyi szakértıként bevonni kívánt 
szakember (Farkas Norbert) esetében nem derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv 
tárgyalóképes ismerete, valamint a legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból 
megvalósult  projektek projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be Farkas Norbert önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági 
követelményként elıírt nyelvismeret (magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte 
egyértelmően megállapítható legyen. 
 
Hiánypótlásként sem pótolta továbbá Farkas Norbert szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) és 
d) pontjának mindenben megfelelı önéletrajzát, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, 
hogy a megnevezett szakember rendelkezik legalább 3 éves (év, hónap, nap meghatározással, 
kezdés és befejezés feltüntetésével) szakmai tapasztalattal EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
1.c) Az ajánlattevı által mőszaki szakértıként bevonni kívánt szakember (Kovács László) 
esetében nem derül ki kétséget kizáróan a magyar szakmai  nyelv tárgyalóképes ismerete,  és 
hiánypótlás keretében sem csatolta be Kovács László önéletrajzát akként, hogy az alkalmassági 
követelményként elıírt nyelvismeret (magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete) megléte 
egyértelmően megállapítható legyen. 
 
1.d) Az ajánlattevı által jogi szakértıként bevonni kívánt szakember (Dr. Jáger Zsuzsanna) 
önéletrajza nincs aláírva, és hiánypótlás keretében sem nyújtotta be a jogi szakértı saját kező 
aláírásával ellátott önéletrajzot. 
 
2.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/1. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. 
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 év legjelentısebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1)-(2) bekezdése szerint. 
A Korm. r. 16.§ (2) bekezdésében meghatározottakon túl a referencialevél, vagy nyilatkozat 
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a 
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Referenciaként sikeres mőszaki átadás-
átvétellel lezárt, vagy részmőszaki átadással átadott szerzıdések vehetık figyelembe. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi referenciákkal: 
a) legalább egy darab, beruházást is tartalmazó, és legalább 500 millió forint elszámolható 
összköltségő projekt menedzsmentjére vonatkozó referenciával; 
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Az ajánlattevı által az ajánlat 23-24. oldalán becsatolt referenciaigazolás nem megfelelı. Ezen 
referenciára vonatkozóan nem derül ki, hogy a szerzıdés sikeres mőszaki átadás-átvétellel lezárt, 
vagy részmőszaki átadással átadott. 
 
Hiánypótlás keretében sem csatolta be ezen referenciára vonatkozó igazolást akként, hogy 
kétséget kizáró módon megállapítható legyen, hogy a szerzıdés sikeres mőszaki átadás-átvétellel 
lezárt, vagy részmőszaki átadással átadott, vagy csatoljon az ajánlati felhívás III.2.3) M/1.a) 
pontjának mindenben megfelelı egyéb igazolást vagy nyilatkozatot. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
 
Az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. ajánlattevı ajánlata az 
elızıekben részletezett okok miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.  
 
 
TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft.  
(9024 Gyır, Babits M. u. 18.) 
 
1.) Ajánlatkérı ajánlattevıt hiánypótlás benyújtására hívta fel, az alábbiak szerint: 
 
Hiánypótlás keretében nyújtsa be a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát az Iratminta szerinti tartalommal. 
 
Ajánlattevı ennek nem tett eleget hiánypótlási felhívás ellenére sem. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
 
A TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztı Kft. ajánlattevı ajánlata az 
elızıekben részletezett ok miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 
 
 
CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt.  
(1112 Budapest, Dió u. 3-5.) 
 
1.) Az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontja szerint ajánlattevınek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. 
§ (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 
a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Csatolandók a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, aláírt 
eredeti önéletrajzok, valamint a szakemberek szakmai minısítésére elıírt minimumfeltételeket 
igazoló dokumentumok másolatai. Az önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a 
szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények elıírnak. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye szerint alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik 
legalább a következı szakemberekkel: 
a) Projektmenedzser (legalább1 fı): 
— végzettség: felsıfokú, azaz egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek projektvezetıi 
feladatainak ellátása területén. 
b) Projekt asszisztens (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
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— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
c) Mőszaki szakértı (legalább1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai mőszaki végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves mőszaki szakértıi tapasztalat EU-s forrásból támogatott víziközmő 
beruházások megvalósítása területén. 
d) Pénzügyi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: egyetemi vagy fıiskolai pénzügyi vagy közgazdász végzettség, 
— nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból megvalósult projektek 
projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
e) Jogi szakértı (legalább 1 fı): 
— végzettség: jogi szakvizsga, 
— nyelvismeret: a magyar nyelv tárgyalóképes ismerete, 
— képzettség: legalább 2 db, uniós forrásból finanszírozott környezetvédelmi, vagy vízügyi 
projektben részvétel jogi tanácsadóként. 
 
Az ajánlattevı által projekt asszisztensként bevonni kívánt szakember (Dr. Verók Krisztián) 
esetében nem derül ki kétséget kizáróan a legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s forrásból 
megvalósult  projektek projektmenedzselési feladatainak ellátása területén. 
 
Ajánlatkérı ajánlattevıt hiánypótlás benyújtására hívta fel, az alábbiak szerint: 
Hiánypótlásként pótlandó Dr. Verók Krisztián szakember ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) pontjának 
mindenben megfelelı önéletrajza, melybıl kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a 
megnevezett szakember rendelkezik legalább 3 éves (év, hónap, nap meghatározással) szakmai 
tapasztalattal EU-s forrásból megvalósult projektek projektmenedzselési feladatainak ellátása 
területén. 
 
Ajánlattevı hiánypótlásként csatolta a szakember önéletrajzát, de abból továbbra sem állapítható 
meg, hogy a megnevezett szakember megfelelne az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. b) pontjában 
elıírt alkalmassági feltételnek, mely szerint megnevezett szakember rendelkezik legalább 3 éves 
szakmai tapasztalattal EU-s forrásból megvalósult projektek projektmenedzselési feladatainak 
ellátása területén. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
 
A CÉH Tervezı, Beruházó és Fejlesztı Zrt. ajánlattevı ajánlata az elızıekben részletezett ok 
miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.  
 
 
11.     a) Eredményes eljárás esetén a nyertes aján lattev ı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
A nyertes ajánlattevı neve, címe:  
 
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.) 
 
Ellenszolgáltatás összege: 
 
 Nettó Ajánlati ár                     29.844.000.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlata kiválasztásának indoka: 
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A HBF Hungaricum Kft. ajánlattevı ajánlata az ajánlati felhívásban meghatározott összességében 
legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a legkedvezıbb érvényes ajánlat.   
 
Ajánlatkérı a Közbeszerzési Döntıbizottság határozata alapján a HBF Hungaricum Kft. 
ajánlattevıt hiánypótlásra hívta fel, melynek ajánlattevı eleget tett. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követ ı legkedvez ıbb ajánlatot tev ı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai:  

 
A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe: 

 
RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
(7621 Pécs, Megye u. 7/1.) közös ajánlattevık 
 
Ellenszolgáltatás összege: 
 
Nettó Ajánlati ár                              39.270.000.- Ft 
 
Az RVI Magyarország Kft. és a MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevık ajánlata az 
ajánlati felhívásban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint 
a nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb érvényes ajánlat. 

 
12.    * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely (ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev ı 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
 
    a) A nyertes ajánlattev ı ajánlatában:  
 mőszaki szakértı 
 jogi szakértı 
 egyéb szakértıi segítségnyújtás 
 
    b) * A nyertes ajánlatot követ ı legkedvez ıbb ajánlatot tev ı ajánlatában:  
 mőszaki szakértı 
 jogi szakértı 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalko zó(k), valamint a közbeszerzésnek az 
a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megj elölt alvállalkozók közre fognak 
mőködni: 
 
    a) A nyertes ajánlattev ı ajánlatában: - 
 
    b) * A nyertes ajánlatot követ ı legkedvez ıbb ajánlatot tev ı ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ı szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdeké ben az ajánlattev ı ezen szervezet 
erıforrásaira (is) támaszkodik:  
 
    a) A nyertes ajánlattev ı ajánlatában:  
 
Szöllısi Ügyvédi Iroda  
ajánlati felhívás III.2.3) M/2. e). pontja - jogi szakértı 
 
Verker Kft. 
ajánlati felhívás III.2.3) M/2. c). pontja – mőszaki szakértı 
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    b) * A nyertes ajánlatot követ ı legkedvez ıbb ajánlatot tev ı ajánlatában:  
 
HORDALÉK Mérnöki Iroda Kft. 
ajánlati felhívás III.2.3) M/2. c). pontja – mőszaki szakértı 
 
Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda 
ajánlati felhívás III.2.3) M/2. e). pontja – jogi szakértı 
 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi id ıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd ınapja:  
2013. január 31. 
 
b) A szerz ıdéskötési tilalmi id ıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  
2013. február 10. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id ıpontja: 2013. január 31. 
 
17. Az összegezés megküldésének id ıpontja: 2013. január 31. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
  
19.* Az összegezés módosításának id ıpontja: - 
 
20. *A módosított összegezés megküldésének id ıpontja: - 
 
21. * Az összegezés javításának indoka: - 
 
22. * Az összegezés javításának id ıpontja: - 
 
23. * A javított összegezés megküldésének id ıpontja: - 
 
24.* Egyéb információk: 
 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı az összegezést 2012. október 25. napján, a módosított 
összegezést 2012. november 14. napján küldte meg az ajánlattevık részére. 
 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, mely vonatkozásban a 
Közbeszerzési Döntıbizottság 2013. január 7. napján D.632/16/2012. számon határozatot hozott. 
 
A határozatban a Közbeszerzési Döntıbizottság a jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott és 
megállapította, hogy az ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) 67. § (1) bekezdését. 
 
A Döntıbizottság az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését megsemmisítette, ezért ajánlatkérı új 
eljárást lezáró döntést hozott. 
 
 
Lajosmizse, 2013. január 31. 
 
 
 
 

…….…………………………………………….. 
Basky András polgármester 

Lajosmizse Város Önkormányzata 

 
 


