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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt 

eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, az ajánlattételi felhívás közvetlen 

megküldésével induló Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerinti uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 
Az alábbi 2 (kettő) Ajánlatkérő közösen valósítja meg a közbeszerzést olyan módon, hogy egy 

maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 

Közös Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a tárgyi eljárás tekintetében: 

 

Hivatalos név:  Máriahalom Község Önkormányzata 

Postai cím:  2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31. 

Képviseli:  Murczin Kálmán polgármester          

Kapcsolattartó: Héder János jegyző  

Telefon:  33/481-148/12 

E-mail:  jegyzo@mariahalom.hu 

Honlap cím:  http://www.mariahalom.hu 

 

ÉS 

 
Hivatalos név:  Úny  Község Önkormányzata 

Postai cím:  2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.  

Képviseli:  Pósfai József polgármester          

Honlap cím:  https://www.uny-kozseg.hu 

 
A fenti ajánlatkérők maguk közül az alábbi ajánlatkérőt hatalmazzák meg a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával: 

 
Hivatalos név:  Máriahalom Község Önkormányzata 

Postai cím:  2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u. 31. 

Képviseli:  Murczin Kálmán polgármester          

Kapcsolattartó: Héder János jegyző  

Telefon:  33/481-148/12 

E-mail:  jegyzo@mariahalom.hu 

Honlap cím:  http://www.mariahalom.hu 

 
AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET, KIEGÉSZÍTŐ 

TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ (KAPCSOLATTARTÁSI PONT, AHOL A TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓ BESZEREZHETŐ): 

 

 

Hivatalos név: Procura Consulting Kft. 

Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 44/c. 1. em. 9. 

Címzett: dr. Koppándi Dániel 

Telefon: +36 20 369 5940 

Telefax  +36 1 392 0023 

E-mail:  daniel.koppandi@koppandi.com 

mailto:jegyzo@mariahalom.hu
mailto:jegyzo@mariahalom.hu
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Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Koppándi Dániel (00665) 

 

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKLÁSA 

 

Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerint, amely alapján az ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő közvetlenül a kijelölt gazdasági 

szereplőknek küldi meg, figyelemmel a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltakra. Ha az építési 

beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-

ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. 

Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és nem Magyarország 

országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

 

3. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg 

térítésmentesen küldi meg a gazdasági szereplők részére, egyúttal ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul, közvetlenül és 

teljeskörűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a www.procura.co.hu honlapon, valamint a 

http://kba.kozbeszerzes.hu felületen. 

 

4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 

 

Ajánlatkérő a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00013 azonosítószámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívás keretében pályázatot nyújtott be „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése Máriahalom és Úny településen” címmel, mely pályázat 

támogatási döntésben részesült. 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzés 1. része tekintetében 

Máriahalom Község Önkormányzatának a 2527 Máriahalom, 27. hrsz., míg a közbeszerzés 2. 

része tekintetében Úny Község Önkormányzatának 2028 Úny, Béke u. 1. számú helyszínen 

található épületek felújítása és bővítése, építési kivitelezési feladatok ellátása fővállalkozási 

szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 
 

A közbeszerzés 1. része tekintetében a beruházás magába foglalja különösen: 

 

A 2527 Máriahalom, 27. hrsz. alatt új rendelő épület kialakítása. 

Máriahalom község rendelőjében a gyermek és háziorvosi vegyes, valamint a védőnői ellátás áll 

rendelkezésre a település lakossága számára az egészségügyi alapellátások körében. Az 

önkormányzat tulajdonában álló épület igen elavult és korszerűtlen. A rendelő jelenlegi épületét 

felújítani nem érdemes, olyan állapotban van. Emiatt egy másik önkormányzati ingatanon, a 

településközpontban kerül kialakításra az új rendelő épület. Ennek az épületnek is szükséges a 

teljes felújítása, az akadálymentesítés megoldása, valamint a fenntartási költségek csökkentése 

érdekében az épület energetikai korszerűsítése. A projekt részeként új orvosi eszközök 

beszerzésére is sor kerül. A fejlesztést követően egy jól felszerelt, korszerű rendelő jön létre, ami 

az alapfeltétele a jó minőségű alapellátásnak, illetve a háziorvosi praxis és a védőnői ellátás 

folyamatos betöltöttségének. A projekt keretében a gyermek és háziorvosi, valamint a védőnői 

ellátás fejlesztése történik meg, amely az ellátásnak új helyet biztosító rendelőépület teljes 

felújítását, az épület energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentes bejárat és mosdó 

http://www.procura.co.hu/
http://kba.kozbeszerzes.hu/
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kialakítását foglalja magában. Az új rendelőben a jelenlegihez képest tágasabb és korszerűbb 

terek jönnek létre, amelyek segítik a magasabb színvonalú betegellátás biztosítását. A projekt 

eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű 

rendelő épület lesz. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 

típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban 

megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja. 

 

A tevékenység építési engedélyköteles. Az engedély a közbeszerzési dokumentumok részét 

képezi. 

 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

CPV-kód: 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 

45410000-4 Vakolás 

45262500-6 Kőműves és falazási munka 

45261310-0 Bádogosmunka 

45350000-5 Gépészeti szerelések 

45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák 

45442100-8 Festés 

44230000-1 Építőipari ácsmunka 

45262100-2 Állványozás 

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése 

45430000-0 Padló- és falburkolás 

45262650-2 Burkolómunkák 

45233228-3 Útburkolat építése 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

 

A közbeszerzés 2. része tekintetében a beruházás magába foglalja különösen: 

 

A 2028 Úny, Béke u. 1. szám alatti épületek felújítása.  

Úny község rendelőjében a gyermek és háziorvosi vegyes, valamint a védőnői ellátás áll 

rendelkezésre a település lakossága számára az egészségügyi alapellátások körében. Az 

önkormányzat tulajdonában álló épület elavult és korszerűtlen. A rendelő épületét fel kell újítani 

és energetikailag korszerűsíteni. A beruházás része az épület leromlott állapotban lévő 

tetőszerkezetének a cseréje, a rendelő helyiségek belső felújítása, az akadálymentesítés 

megoldása, valamint a fenntartási költségek csökkentése érdekében az épület energetikai 

korszerűsítése. A projekt részeként új eszközök beszerzésére is sor kerül. 
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A fejlesztést követően egy jól felszerelt, korszerű rendelő jön létre, ami az alapfeltétele a jó 

minőségű alapellátásnak, illetve a háziorvosi praxis és a védőnői ellátás folyamatos 

betöltöttségének. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 

típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 

ajánlatában igazolnia kell. 

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban 

megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja. 

 

A tevékenység építési engedélyköteles. Az engedély a közbeszerzési dokumentumok részét 

képezi. 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

CPV-kód: 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 

45410000-4 Vakolás 

45262500-6 Kőműves és falazási munka 

45261310-0 Bádogosmunka 

44230000-1 Építőipari ácsmunka 

45261210-9 Tetőfedés 

45262100-2 Állványozás 

 

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

 

Mindkét közbeszerzési rész esetében Fővállalkozói szerződés „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Máriahalom és Úny településen a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012 

projekt keretében”  

 

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

Szerződés időtartama: szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig 

hatályos.  

Teljesítési határidő:  

A közbeszerzés 1. része tekintetében: A szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül, de 

legkésőbb 2019. február 14. 

A közbeszerzés 2. része tekintetében: A szerződéskötéstől számított 2 hónapon belül, de 

legkésőbb 2018. szeptember 30.  

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
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Munkaterület átadás: szerződés megkötését követő 15 napon belül 

 

7. A TELJESÍTÉS HELYE 

 

Közbeszerzés 1. része tekintetében 2527 Máriahalom, 27. hrsz. 
NUTS-kód: HU212 

Közbeszerzés 2. része tekintetében 2028 Úny, Béke u. 1., 90. hrsz. 

NUTS-kód: HU212 

 

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, HIVATKOZÁS A 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA  

 

Mindkét közbeszerzési rész esetében: 

 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00013 számú projekt forrásából 

finanszírozza. Támogatás intenzitása mind a két részben: 100,000000 % 

 

Amennyiben a fenti támogatásból rendelkezésre bocsátott forrás nem elegendő, ajánlatkérő 

fenntartja a jogot az ellenérték saját forrásból történő kiegészítésére. 

 

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

 

Mindkét közbeszerzési rész esetében jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő 

szerződésben Tartalékkeret nincs. 

 

Mindkét közbeszerzési rész esetében Előleg: 

Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Az előleg elszámolása végszámlában kerül elszámolásra. 

 

Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja 

a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása 

a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget a Megrendelő legkésőbb a 

munkaterület átadását követő 15. napig köteles megfizetni.  

 

Fizetési ütemezés az 1. részben:  

Nyertes ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, 3 darab 

részszámla és a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően egy darab végszámla 

benyújtására. 

a) előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135. § 

alapján. Vállalkozó az előlegszámlát úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre 

igényt tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegszámlát nem állít 

ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az előleg a 

végszámlában kerül elszámolásra. 
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b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 

részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os 

készültségi fokának elérését követően. 

c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 

részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os 

készültségi fokának elérését követően. 

d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 

részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os 

készültségi fokának elérését 

e) végszámla: A végszámla a jelen felhívás 4) A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítését követően nyújtható be a 

fennmaradó ellenérték erejéig. 

 

Fizetési ütemezés a 2. részben:  

Nyertes ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, és a teljes körű 

műszaki átadás-átvétel lezárását követően egy darab végszámla benyújtására. 

a) előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135. § 

alapján. Vállalkozó az előlegszámlát úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre 

igényt tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegszámlát nem állít 

ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az előleg a 

végszámlában kerül elszámolásra. 

b) végszámla: A végszámla a jelen felhívás 4) A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítését követően nyújtható be a 

fennmaradó ellenérték erejéig. 

 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 

kiállítását követően kerülhet sor. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő teljesítésétől vagy 

az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 

nyilatkozni.  

 

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, 

figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakra. 

 

A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. 

A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 

(a továbbiakban: Áfa törvény). 

 

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés a fordított adózás szabálya alá tartozik, az Áfa 

törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályok alkalmazandók. 

Abban az esetben, ha a vállalkozási díj fizetésének időpontjában is az úgynevezett „fordított 

ÁFA” fizetési szabályok lesznek érvényben, úgy a Felek az ÁFA fizetése kapcsán annak 
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megfelelően – figyelemmel a szerződéstervezetben írtakra – járnak el, ha pedig ez módosul, úgy a 

fizetés időpontjában hatályos szabályok szerint.  

A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

9. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT  

 

Az ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét egyik közbeszerzési 

rész esetében sem 

 

10. RÉSZAJÁNLAT 

 

Az ajánlatkérő biztosítja a rész-ajánlattételt. 

 

Részek száma: 2 (kettő) 

Ajánlatkérő 2 (kettő) részajánlattétel biztosításával bonyolítja le jelen közbeszerzési eljárást. 

A megvalósítási helyszínek: 

1. rész: 2527 Máriahalom, 27. hrsz. 
2. rész: 2028 Úny, Béke u. 1., 90. hrsz. 

 

Részajánlat tehető egy, vagy mindkét részre. 

 

11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA A KÖZBESZERZÉS MINDKÉT 

RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja 

 

Értékelési szempontok: 

 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi 

adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) – Súlyszám: 70 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + 

max. 24 hónap) / Súlyszám 20 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) értékelése  

Súlyszám: 10 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa mindkét közbeszerzési rész tekintetében: 

 

0-100 

 

A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot mindkét 

közbeszerzési rész tekintetében: 

 

1. „Teljes nettó vállalkozói díj”: A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. 

Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül 

kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Legalacsonyabb nettó vállalkozói díj / Ajánlattevő 

által vállalt nettó vállalkozói díj) × 100. 
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 (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú 

melléklet, A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, ba) fordított arányosítás) 

 

2. „Többlet jótállási idő”: Ajánlattevőnek az általa vállalt többlet jótállási időre kell ajánlatot 

tennie. Az ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő 24 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban 

kifejezve kell megadnia a vállalt jótállásra vonatkozó további időtartamot („24 hónap + <…> 

hónap”). Amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet jótállást, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. 

Amennyiben az ajánlattevő a kötelező 24 hónapon felül további 24 vagy annál több hónapot 

vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a 24 hónapnál több többlet jótállás 

vállalása esetén ajánlatkérő 24 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe. Az összes további 

ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül 

kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által vállalt többlet hónapok száma (de 

max. 24) / Legtöbb többlet jótállási hónapot vállaló ajánlattevő által vállalt hónapok száma (de 

max. 24)) × 100.  

(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú 

melléklet, A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás) 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában kell megadni a vállalt jótállás 

időtartamát: „24 hónap + <ajánlattevő által vállalt többlet jótállás ideje hónapban kifejezve>”, 

azaz ajánlattevő, pl. ha a kötelező 24 hónap jótállási időn felül további 12 hónap jótállást ajánl 

meg, akkor a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „24 hónap + 12 hónap”. Ha 

ajánlattevő a kötelező 24 hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a 

következőket kell feltüntetnie: „24 hónap + 0 hónap” 

Ha nem ír semmit ajánlattevő a relációjelek közé, azt ajánlatkérő  0 (nulla) megajánlásnak tekinti. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el, tört szám megajánlása esetén 

ajánlatkérő a megadott hónapot lefelé kerekíti. (azaz 25,9 hónap vállalása esetén 25 hónapot vesz 

figyelembe) 

 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) értékelése 

Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés során érvényre 

jussanak a fenntartható fejlődés alapelvei, különös tekintettel a környezet védelme érdekében tett 

intézkedésekre, amelyeket az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől (szerződést teljesítő 

vállalkozótól) is elvár, és amelyeket az Ajánlattevő által tett vállalásokon keresztül bírál el.  

Ajánlatkérő az adott részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által a kivitelezés 

vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli az alábbi táblázat 

szerint. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges 

rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő megajánlások 

vállalását értékeli. Az alábbi táblázatban nem szereplő megajánlás vállalását Ajánlatkérő nem 

veszi figyelembe az értékelés során. 

 

1. részben: 

 
Vizsgálati elem  

 

Megajánlás  

 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása 

érdekében tett intézkedések  

 

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú 

kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. 

igénybevételét 

 

 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb  
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normának megfelelő tehergépjárművek 

alkalmazása legalább 50 %-ban  

 

Talajszennyezés csökkentése 

érdekében tett intézkedések  

 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az 

esetlegesen keletkező veszélyes hulladék 

kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés 

bemutatása  

 

A járművek, munkagépek tankolása kizárólag 

szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület 

felvonulási területén az esetleges azonnal 

kármentesítésre alkalmas környezetben történik, 

vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson  

 

Hulladékgazdálkodás, az érintett  

közterület, településrész és a 

kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága érdekében tett 

intézkedések  

 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása 

legalább a keletkezett összes építési hulladék 

tömegének 5 %-ban 

 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 

alvállalkozó által termelt kommunális hulladék 

szelektív gyűjtésének biztosítása  

 

 

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes 

hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 

helyszínen tartását.  

 

 

 

2. részben: 

 
Vizsgálati elem  

 

Megajánlás  

 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása 

érdekében tett intézkedések  

 

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú 

kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. 

igénybevételét 

 

 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb 

normának megfelelő tehergépjárművek 

alkalmazása legalább 50 %-ban  

 

 

Hulladékgazdálkodás, az érintett  

közterület, településrész és a 

kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága érdekében tett 

intézkedések  

 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 

alvállalkozó által termelt kommunális hulladék 

szelektív gyűjtésének biztosítása  

 

 

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes 

hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 

helyszínen tartását.  

 

 

 

Az 1. és a 2. részben a 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő 0 pontot kap; az 1. részben a 

maximális 7 darab, a 2. részben a maximális 4 db vállalást megajánló Ajánlattevő a maximális 

100 pontot kapja. Az 1. részben a 0 és 7 darab közötti, a 2. részben a 0 és 4 db közötti 

vállalásokért a pontok kiosztása egyenes arányosítással történik az alábbi képlet szerint: 
 Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb  
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Pvizsgált =  * (Pmax – Pmin) + Pmin 

 Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb  

 

Ahol: 

Pvizsgált:   a vizsgált érték pontszáma 

Avizsgált:   a vizsgált érték 

Alegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Alegkedvezőbb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Pmax:   legmagasabbként elérhető pontszám (100) 

Pmin:   legalacsonyabbként elérhető pontszám (0) 

 

A vizsgált értékelési szempontban kizárólagosan csak az Ajánlatkérő által meghatározott 

vállalások kerülnek vizsgálatra. Az ezen felül vállalt megajánlásokat Ajánlatkérő nem veszi 

figyelembe. 

Amennyiben Ajánlattevő megváltoztatja a Felolvasólapon az Ajánlatkérő által meghatározott 

vállalások szövegét (azokból töröl, átír, hozzáír), úgy az érintett vállalást Ajánlatkérő nem veszi 

figyelembe az értékelés során, azt úgy tekinti, mintha ajánlattevő nem ajánlotta volna meg. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek szerinti vállalásokat a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt írásban dokumentálni kell! 

Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles az 

általa tett vállalások teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében a teljesítés megkezdésének 

napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést készíteni, amelyben rögzíti a vállalásai 

teljesülését, illetőleg amely tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat.  

Ajánlatkérő (megrendelő) a kézhez kapott jelentéssel összefüggésben 7 napon belül hiánypótlást 

rendelhet el, amennyiben a jelentésből nem állapítható meg a vállalások teljesülése vagy a 

jelentés nem tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat. Amennyiben az 

Ajánlatkérő (megrendelő) 7 napon belül nem rendel el hiánypótlást az előbbiek szerinti 

jelentéssel összefüggésben, úgy az adott jelentés elfogadottnak tekintendő. 

Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő vizsgált vállalás vonatkozásában a pozitív tartalmú (igen) 

megajánlást értékeli – és ennek összesítése szerepel a felolvasólapon, így amennyiben a vizsgált 

vállalásnál ajánlatkérő nem ad meg sem igen, sem pedig nem választ, vagy mást ad, abban az 

esetben Ajánlatkérő azt nem válasznak tekinti. 

 

12. KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD A KÖZBESZERZÉS 

MINDKÉT RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 

mindkét közbeszerzési rész tekintetében: 

• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjába foglalt kizáró okok hatálya alá esik. 

• Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), 

alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) 

bekezdés b) pont) 

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása mindkét közbeszerzési rész tekintetében: 

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó 

nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 

egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában, 
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• Az alvállalkozó tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy 

az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 

kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).  

• A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos 

nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani. 

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 

3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni. 

• Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra 

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 

illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 

valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére. 

 

13. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK A KÖZBESZERZÉS MINDKÉT RÉSZE 

TEKINTETÉBEN 

 

13/A. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG A KÖZBESZERZÉS MINDKÉT 

RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő pénzügyi - gazdasági alkalmassági 

követelményt. 

 

13/B. MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG A KÖZBESZERZÉS 

MINDKÉT RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki - szakmai alkalmassági 

követelményt. 

 

14. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

 

2018. május 4. 10:00 óra 

 

15. AZ AJÁNLAT(OK) BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

 

Procura Consulting Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 44/c. 1. em. 9.) 

 

16. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

 

Az ajánlattétel nyelve magyar. Egyéb nyelven ajánlat nem nyújtható be. 

 

17. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE  
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Procura Consulting Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 44/c. 1. em. 9.) 

 

18. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK IDEJE 

 

2018. május 4. 10:00 óra 

 

19. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak 

jelenlétre. 

 

20. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

Az ajánlati kötöttség 60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 

21. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK A 

KÖZBESZERZÉS MINDKÉT RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a – az általános forgalmi 

adó nélkül számított - vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa 

a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20 %-a. A kötbéralap 

meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Késedelmi kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben 

érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. A késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum a – az általános forgalmi adó nélkül 

számított - vállalkozói díj 20 %-áig érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja a – 

az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20 %-át, úgy ajánlatkérő 

szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli 

értesítése mellett. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel 

szemben. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban 

keletkezett kárát érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan a nyertes 

ajánlattevő hibájából keletkezett. 

 

Meghiúsulási kötbér: a – általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. 

 

A meghiúsulási kötbér alapja a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. 

 

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított 

min. 24 hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (ajánlattevő vállalása szerint, a jótállás 

mértéke egyben értékelési részszempont is.) 

 

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb 

közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-

ában foglaltakra tekintettel. 

 

22. EGYÉB ELŐÍRÁSOK A KÖZBESZERZÉS MINDKÉT RÉSZE TEKINTETÉBEN 

 

1. Az ajánlat benyújtása és formája: 
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- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

 

- Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül 

vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 eredeti papír alapú példányban, lapozhatóan 

összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. Az 

ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 

példány benyújtását 1 db elektronikus adathordozón (a teljes ajánlatot scannelve pdf 

formátumban és a költségvetést excel formában is). Az ajánlattevőnek ajánlatában 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az ajánlat elektronikus 

formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file, illetve a 

költségvetés xls file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén 

ajánlatkérő a papíralapú ajánlatot tekinti irányadónak. 

 

- Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak 

biztosítani kell, hogy egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból 

semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat lezárt csomagolását a 

következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat” „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Máriahalom és Úny településen”, „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”, 

továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét is. 

 

- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a megjelölt címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az 

azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből és késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt 

terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő 

jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 

felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában 

meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek 

tekinti és a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el. 

 

- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok 

egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 

hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az 

ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

2. Az ajánlatban benyújtandó iratok mindkét közbeszerzési rész esetében: 

 

- Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 

összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, 

számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek). 

 

- Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

- Szakmai ajánlat: 

- Az ajánlattevőnek a pénzügyi ajánlata részeként tételes árazott költségvetést kell 

benyújtania. A tételes költségvetést a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetések 
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valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A költségvetés elkészítése 

során az árazatlan költségvetések tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége, a 

költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem egészíthető ki, ide nem értve az 

ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás keretében kért esetleges módosításokat. A 

pénzügyi ajánlat hiánypótlás során a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint 

módosítható. 

- Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, a 

vállalkozói díj meghatározása az ajánlattevők kockázata, az esetleges előre nem látható 

költségeket, műszaki észrevételeket, stb. az árazatlan költségvetésekben szereplő 

meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések beépítésére nincs 

lehetőség. 

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 

esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. 

- Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírások valamely sora alapján nem az ott 

megjelölt márkájú, típusú terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a 

kivitelezésben felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni kell a termék 

dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni 

kell, hogy a választott termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a 

költségvetési kiírásban szereplő terméké. Amely költségvetési kiírási soroknál 

ajánlattevő nem tesz márka/típus-módosítási kitételt és nem csatol dokumentációt, ott 

ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során a kiírásban szereplő márkájú/típusú terméket 

használja fel. Emellett ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 28. §-ában foglaltakra. 

- Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (felolvasólap része) a szakmai ajánlat 

részét képezik. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát eredeti példányban. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti nyilatkozatát, részenként. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg 

kell tenni. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján. 

 

- Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, azonban az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 

kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös 

ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 

35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá 
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meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya 

tekintetében. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró 

személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamari jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. 

(2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). 

 

- Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító 

cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 

cégiratokat. 

 

- Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő 

nyilatkozni köteles (nemleges nyilatkozat is benyújtandó). 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok fenn nem állásának igazolásait (ajánlattételi 

felhívás 12. pont). 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 

illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 

 

Helyszíni bejárás és konzultáció:  

 

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 

 

3. Egyéb előírások mindkét közbeszerzési rész esetében: 

 

- Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó valamely a felhívásban 

vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt 

vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, nyilatkozatban köteles 

megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és 

hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

 

- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 

 

- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

 

- Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció 

semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban 

is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 

olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen 

nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Az ajánlatkérő nem köteles az 

idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a 

magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát 
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veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti 

eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 

 

- Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi 

felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 

Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban 

szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 

közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

 

- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 

határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

 

- Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 

(különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell 

eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

- Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, 

valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 

védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 

44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 

adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 

gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká 

nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 

hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 

benyújtására.  

 

- Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján) 

 

- Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt a bírálat és értékelés 

speciális sorrendjét. 

 

- Tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül 

benyújtott, vagy telefaxon, vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton 

fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezethez. 

 

- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, 

mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 

esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű 
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meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 

minden esetben érteni kell. 

 

- Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában 

foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra. 

 

- Biztosítás: A szakmai felelősségbiztosítás meglétét Vállalkozó köteles Megrendelő felé 

igazolni, a biztosítási szerződés/biztosítási kötvény másolatát az Ajánlatkérő/Megrendelő részére 

a szerződéskötést követő 30 napig átadni. 

 

- A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest 

Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: 

nem releváns 

 

- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében 

való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.  A teljesítésben részt vevő alvállalkozó 

nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

 

- A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

- Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 

szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

 

- Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második 

legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést. 

 

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

- Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 

amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
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