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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

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

 

Hivatalos név és székhely: 

Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.,  

2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Tassi József Viktor ügyvezető 

Telefon: 

+36/20/442-8789 

E-mail: tassi.jozsef@lunkft.hu; esztergalyos.edina@lunkft.hu Fax: - 

Internetcím: Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lunkft.hu 

 

 

b) a közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 

valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása: 

 

A 98. § (2.) bekezdés c) pontja szerint a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy 

kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel 

köthető meg. 

 

 

c) az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 

 

Ajánlatkérő az érdeklődő ajánlattevőknek elektronikus úton teljeskörűen megküldi a 

dokumentumokat. 

 

d) a közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

„ZeeWeed 500 D modulok szállítása és cseréje beépítéssel és beüzemeléssel” 

64 db ZeeWeed 500 D 370 ft FLOW modulok szállítása és cseréje beépítéssel és 

beüzemeléssel az oroszlányi Szennyvíztelepen (hrsz: 0444, Oroszlány, Külterület) 

a membrán üzembe helyezéséhez és működéséhez szükséges műanyag alkatrészek   

Elvárt tulajdonságok:  

 nominális pórusméret 0.04 micron 

 modul konstrukció dupla header kialakítás 

 sérülésmentes 

 

 

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

lefolytatják; 
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„Vállalkozási szerződés a ZeeWeed 500 D modulok szállítására és cseréjére beépítéssel és 

beüzemeléssel” 

 

f) annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: - 

 

g) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 

Teljesítés határideje: a szerződés megkötésétől számított 90 nap 

 

h) a teljesítés helye: 

Oroszlány, Szennyvíztelep - 2840 Oroszlány, Külterület hrsz: 0444 

 

i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetés módja: A Teljesítési igazolás mindkét fél által 

történt aláírását követően kiállított számla ellenében átutalással történik.  

Fizetési határidő: a számla kiállításának dátumától számított 30 nap. 

 

Fentieknek megfelelően: az ajánlatkérőként szerződő felek - amennyiben az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől 

eltérően a következő szabályok szerint fizetik ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 

c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti 

alvállalkozókat, 

hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja 

őket, 

hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc 

napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 

 

d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben 

legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes 

ajánlattevőnek és alvállalkozónak; 

 

 

 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy 

alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján 
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köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés 

ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

 

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

ajánlatot: 

nem 

 

k)  a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség 

van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot 

tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 

szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait; 

részajánlat tételére nincsen mód, a közbeszerzés tárgyának jellege miatt. 

 

l) az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem 

kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják 

ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok 

súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni; 

legjobb ár-érték arány 

 

m) a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

 

n) az ajánlattételi határidő: 

 

2017. június 30. 10.00 óra 

 

o) az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja: 

 

Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2840 Oroszlány, Bánki Donát út 2.  

Tassi József Viktor ügyvezető 

 

Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus 

másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a 

következő szöveg feltüntetésével:  

Ajánlat: „ZeeWeed 500 D modulok szállítása és cseréje beépítéssel és beüzemeléssel” 

Csak bontási ülés keretében bontható!” 

Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat 

roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az 

ajánlathoz tartalomjegyzéket kérünk mellékelni, mely az oldalszámozásra utalást is 

tartalmazza. 

 

p) az ajánlattétel nyelve (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

magyar 

 

q) az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlatok felbontásán 

jelenlétre jogosultak; 
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Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2840 Oroszlány, Bánki Donát út 2. 

2017. június 30. 10 óra 15 perc 

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult: 

- Tassi József Viktor ügyvezető 

- Esztergályos Edina projektasszisztens 

 

r) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:  

A tárgyalás egy fordulóban történik. 

 

A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett 

ajánlatról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott tárgyalást követően felolvasólap 

kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. 

A felolvasólap kitöltésével ajánlattevő írásban megteszik a végleges ajánlatot. A végső 

ajánlat leadását követően az ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a 

közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső 

ajánlatát. A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A 

jegyzőkönyvet minden ajánlattevő kizárólag a saját tárgyalására vonatkozó részében 

ismerheti meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. 

A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.  

 

A tárgyalás tervezett időpontja: 2017. június 30. 10,30 óra,  

helye: Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2840 Oroszlány, Bánki Donát út 2. 

 

 

s) a szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. július 10. 10,00 

 

t) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

- késedelmi kötbér: a nettó vállalási díj 1%-a/nap 

- hibás teljesítési kötbér (jóteljesítési kötbér): a nettó vállalási díj 15 %-a 

- jótállási biztosíték, a jótállási időszak első 12 hónapjára a nettó vállalási díj  

5%-a 

 

A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő biztosíték kerül kikötésre. 

 

u) Egyéb információk:  

1. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a dokumentáció részeként 

rendelkezésre bocsátott felolvasólapot, szerződéses feltételeket és nyilatkozatokat. 

 

2. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. 

 

3. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint meg kell jelölni: 
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

 

4. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

 

5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírás-

mintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult 

képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell. 

 

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

7. Ajánlatkérő az ajánlattevő számára a helyszíni bejárás lehetőségét igény szerint biztosítja. 

Az időpontot kérjük szíveskedjenek előzetesen egyeztetni. 

 

8. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 

ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a 

szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

9. Az ajánlatkérő, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart 

tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. 

Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőket, 

az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az 

ajánlatkérő által - a (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - 

meghatározott időre.  

 

az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2017. június 22. 


