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a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti  

hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a 

 

„Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása” 

 

tárgyában 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: 

Csörög Község Önkormányzata 

2135 Csörög, Akácfa u. 30. 

Tel: 06-27-593-005 

Fax:06-27-593-005 

E-mail: polgarmester@csorog.hu 

Honlap elérhetősége www.csorog.hu 

Kapcsolattartó neve: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Az ajánlatkérő kapcsolattartója: 

Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 

3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. 

Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

lajstromszám:00488 

Tel.: 06-20-582-2086, Fax: 06-32/743-251 

Email: denesorsi@gmail.com 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti 

eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz 

millió forintot. 

3. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:  

Az Ajánlattételi felhívást és egyéb közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felkért 

gazdasági szereplők részére térítésmentesen egyidejűleg megküldi és azt elektronikus 

formában is biztosítja. 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

4.1. A közbeszerzés tárgya:  

„Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása” 

 

Mennyiségek: 

 Csörög, Duna u. (Kisfaludy u. - Kossuth u. közötti szakasza) 119,9 fm 

 Csörög, Duna u. (Béke tér - Székely B. u. közötti szakasza) 466,7 fm 

 Csörög, Komáromi u. (Szabadság u. - Kolozsvári u. közötti szakasz) 110,1 fm 

 Csörög, Kisfaludy u. (Komáromi u. - Duna u. közötti szakasza) 506,1 fm 

A teljes mennyiséget a részletes költségvetés tartalmazza. 

 

CPV kód:  

mailto:polgarmester@csorog.hu
http://www.csorog.hu/
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45233228-3 Útburkolat építése 

45112700-2 Tereprendezési munkák 

45112100-6 Árokásási munka 

45232453-2 Vízelvezető cső építése 

    

5. A szerződés meghatározása:  

Vállalkozási szerződés: „Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása” 

 

6. A teljesítés határideje:   
szerződés hatályba lépését követő 5 hónap  

 

7. Teljesítés helye:  

Csörög, Duna u. (Kisfaludy u. - Kossuth u. közötti szakasza), Duna u. (Béke tér - Székely B. 

u. közötti szakasza), Komáromi u. (Szabadság u. - Kolozsvári u. közötti szakasz), Kisfaludy 

u. (Komáromi u. - Duna u. közötti szakasza) 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

A Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 

érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 

határozat alapján támogatásából utófinanszírozással történik, a támogatási intenzitás 100 %. 

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 5 %-a 

erejéig nyújt előleget. 

Fizetési feltételek: Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv 

alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. Az előlegszámlán túl szerződés 

teljesítése során legfeljebb 3 db részszámla és egy végszámla nyújtható be a pénzügyi 

ütemterv szerint. Ajánlattevő végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a lezárt műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. A műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és szerződésszerű 

megvalósítás.  

Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák 

ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki. 

Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési 

szabályait a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak rendezik. 

A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, továbbá a Kbt. 136. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
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Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

10. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy: (adott esetben)  

 

Gazdálkodó szervezet létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a 

projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. Együttes ajánlattétel 

esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a 

kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése 

során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a 

szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az 

egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. 

Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési (közös ajánlattevői) megállapodás 

benyújtásával is teljesíthető.  

 

11. Részajánlattétel:  

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, mivel 

a kivitelezés során az egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggenek, 

egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges. A részajánlattétel 

megadásának lehetősége gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, nem biztosítaná a 

költséghatékonyságot. 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-

érték arány.  

A részszempontok és hozzá tartozó súlyszámok: 

 

Szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. Az alkalmassági feltételként előírt, 

a teljesítésbe bevont szakember 

alkalmassági követelményen felüli 

szakmai gyakorlata (hónap)  

 

15 

3. Előírtnál kedvezőbb jótállási 

biztosíték mértéke (min. 1- 2%) 

15 

 

 

A legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 0-100 

 

A legjobb ár-érték arány ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

A legjobb (legalacsonyabb ajánlati ár, legmagasabb szakami tapasztalat alszempontonként) 

tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi 

elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani 

útmutatója (2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik. 
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Ezen belül az 1. részszempontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás), míg a 2. és a 3. 

részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket 

alkalmazza ajánlatkérő. 

 

1. Nettó ajánlati ár elnevezésű értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a nettó 

ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat 

tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított 

arányosítás módszerével kap pontszámot. 

 

2. Szakamai tapasztalat: Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel előírja, hogy Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal 

egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal 

egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai 

gyakorlati idővel. Ajánlattevő az M/1. alakalmassági követelményen felül maximum 36 

hónap szakmai többlet tapasztalatra tehet ajánlatot. A legmagasabb (legkedvezőbb) mértékű 

szakmai tapasztalat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez 

viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Ajánlatkérő az értékelés 

során kizárólag egész hónapokat vesz figyelmbe, illetve a párhuzamos időtartamú 

tapsztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. 

A legmagasabb (legkedvezőbb) mértékű szakmai tapasztalat kapja a maximális 100 pontot, 

a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap 

pontszámot. Amennyiben az Ajánlattevő 0 hónap szakmai tapasztalatot ajánl meg, abban az 

esetben a megajánlás a 0 pontot kapja. Ajánlattevő amennyiben ugyanazon alkalmasság 

körében több szakembert mutat be  abban az esetben Ajánlatkérő az értékelés során a 

nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert értékeli. 

3. részszempont: Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

előírja, hogy Ajánlattevő min. 1 % -max. 2 % mértékű jótállási biztosítékra tehet ajánlatot. 

Az 1 % -ot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % az ajánlati elem 

azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 

egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A legmagasabb 

mértékű jótállási biztosíték vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi 

ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. 

 

Pontszámok összesítése: 

Ajánlatkérő az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a fent 

meghatározott ponthatárok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes értékelési 

részszempontra adott értékelési pontszámot megszorozza a részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal, a szorzatokat pedig összeadja. 

A legjobb ár-érték arány szerinti ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az értékelés 

során. Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat 

minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési 

szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési 

pontszámot kapott. 

 

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem 

állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 

ajánlatában arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 

Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 

igazolnia. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi 

keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.  

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról 

köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 

eljárásban előírt kizáró okok.  

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. Kbt. 62. § 

(1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pont): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 

szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy 

ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, 

milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet 

azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, 

illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti 

nyilvántartásban szerepelnie kell. 

 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

megkövetelt igazolási mód:  

 

14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő. 

 

14.2 Műszaki, szakmai alkalmasság: 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia 

kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. 

 

M/.1. 

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására Ajánlattevő vagy 

kapacitást nyújtó szervezet csatolja a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető 

szakember megnevezését, képzettségük és szakmai gyakorlatuk ismertetését tartalmazó 

cégszerűen aláírt nyilatkozatát. 

 

A cégszerűen aláírt nyilatkozathoz mellékleteként, az abban nyilatkozott tartalmak 

igazolására szükséges csatolni a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, a 

megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, 

amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat megléte, valamint 
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csatolni szükséges a megnevezett szakemberek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásuk van, ahhoz kifejezetten hozzájárulnak, és 

készek a teljesítés során történő személyes közreműködésre. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más 

szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdésekben meghatározott módon 

támaszkodhat. 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

M/1. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű 

jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 

végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel 

rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017.május 19. 11:00 

 
16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Laczkóné Dénes Orsolya egyéni vállalkozó 

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fsz.1. 

Az ajánlatokat munkanapokon 9-16 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 

11:00 óráig lehet benyújtani. 

 

 

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.  

Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. 

Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 

szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy 

készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek 

kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az 

idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Laczkóné Dénes Orsolya egyéni vállalkozó 

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fsz.1. 
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Az ajánlatokat munkanapokon 9-16 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 

óráig lehet benyújtani. 

 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek 

jele. 

Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9-16 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának 

napján 11.00 óráig lehet benyújtani. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton vagy 

személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat 

az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagolást a 

következő felirattal kell ellátni: ”Ajánlat: „Úthálózat szilárd burkolattal történő 

ellátása” Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!” 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a 

nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő 

megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az ilyennek minősített ajánlattevő 

ajánlati kötöttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától 

számított 60 nappal meghosszabbodik. 

 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. 

A szerződésben megkövetelt biztosítékok: 

Jótállási biztosíték: az ajánlati ár nettó összegének minimum 1 %-a, az Ajánlattevő ajánlata 

szerint. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól jótállási idő 

teljes tartamára biztosítékot tart fenn megrendelő számára. A jótállási biztosíték - a 

Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően - teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy Megrendelő lehetővé 

teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. A Kbt. 134. §-ának (5) 

bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási biztosíték határidőre történő 

rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell. 

 

A jótállási idő: 36 hónap. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő alkalmazza 

12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletet az egyes nyomvonal 

jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről. 

 

Kötbér: A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, 

amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden 

késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 0,4 % /naptári nap, de legfeljebb 

a nettó vállalkozói díj 6 %-a.  

 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 

 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: nem 
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23. Egyéb információk: 

 

23.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak 

szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 

bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan 

képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a 

szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 

egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen 

százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium 

tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának 

napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és 

harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes 

megjelölését. 

23.2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá 

egy elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti 

példányáról készített, .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, elektronikus másolati példányban Az 

ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva:.xls formátumban is 

beadva, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik 

a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.  

23.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlati 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a 

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

vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése). 

23.4. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat 

érvényességi feltétele. 

23.5. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 

az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

23.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság 

igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy 

aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat 

képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti 

példányát is. 

23.7. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), 

alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait elektronikus 

adatbázisokban ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető 

el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító 
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szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 

egyszerű másolata.  

23.8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő 

aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata. 

23.9. A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az 

ajánlatkérő tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani. 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok – ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő azonban 

előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati nyilatkozat) eredeti aláírt 

példányban való benyújtását, továbbá az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban 

történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál. 

23.11. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a 

közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen 

teszik elérhetővé. 

23.12. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott 

határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

23.13. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 

jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. 

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 

gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 

szervezet olyan mértékeben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének 

teljesítésben, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely-az ajánlttevő saját kapacitásával 

együtt-biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szaktudást, illetve szakami 

tapasztalat érvényesülést a teljesítésba. A 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény 

igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja 

meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság 

vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak 

ezt kell alátámasztania. A kötelezettségvállalásnak a referenciara vonatkozó követelmény 

telejítést igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet 

ténylegesen részt vesz a szerződés telejesítésében. 

23.14. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az 

eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven 

történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. 

Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, 

nyilatkozatok nem fogad el.  
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Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű 

dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell 

nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

23.15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 

23.16. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés 

megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell 

tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) 

felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly 

módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: legalább 10 millió forint 

káreseményenként és legalább 50 millió forint évente.  

23.17. Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan 

költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia a szakmai ajánlat 

részeként. 

Az ajánlathoz csatolt árazott költségvetésben az ajánlattevők nem változtathatják meg sem a 

tétel számokat, sem a tétel szöveges kiírását, sem a tétel mennyiségeit, mert az az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, 

javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 

nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban 

műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési 

tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű 

megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az egyenértékűség igazolására a 

dokumentációban előírt igazolásokat is csatolni kell. E körben alkalmazandó hiánypótlás 

okán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésben foglaltakra. 

23.18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni ha a teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat nevzze meg. 

23.19. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen, munkanapokon 09:00-

16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig lehet 

leadni. 

23.20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott 

gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő az előírt műszaki paraméterek esetében az 

adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az 

ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell 

mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. 

 

23.21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 

valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

23.22. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 2017. május 

12-én 11.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozási hely: 2135 Csörög, Akácfa u. 30. 
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24. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:  

2017. május 5. 

 

 


