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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT) 115. § (1) BEKEZDÉSE 

SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):  

 

Ajánlatkérő:  

Baracs Község Önkormányzata [HU-2427 Baracs, Táncsics u. 27.; Kapcsolattartó: 

Várai Róbert polgármester; Tel. +36 (25) 521-010, Fax: +36 (25) 521-011; E-mail: 

varair@baracs.hu] 

 

I.2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉS – NEM RELEVÁNS! 

 
A szerződés közös közbe   

 
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 

 
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja 

 
 

 

 

I.3) KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: (URL) Nem releváns! 
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető 
el: (URL) Nem releváns! 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a közbeszerzési dokumentumot közvetlenül, 

térítésmentesen küldi meg az ajánlattevőknek, elektronikus úton. 

 

További információ a következő címen szerezhető be:  

 

Dr. Vágner Elza Ügyvéd [HU-2483 Gárdony, Szabadság út 16.; Kapcsolattartó: dr. 

Vágner Elza ügyvéd; Tel. +36 202019476; Fax +36 22309277; E-mail evagner@t-

online.hu] 

 

Az ajánlat benyújtandó a következő címre:  

 

Baracs Község Önkormányzata [HU-2427 Baracs, Táncsics u. 27.; Baracsi Közös 

Önkormányzati Hivatal, Titkárság, Kapcsolattartó: Várai Róbert polgármester; Tel. 

+36 (25) 521-010, Fax: +36 (25) 521-011; E-mail: varair@baracs.hu; Internetcím: 

www.baracs.hu] 

  
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhetők a következő címen: Nem releváns! 

 

I.4) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA:  

 

Regionális/helyi szintű 

 

I.5) FŐ TEVÉKENYSÉG:  
  

Általános közszolgáltatások 

 

mailto:evagner@t-online.hu
mailto:evagner@t-online.hu
http://www.baracs.hu/
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II. SZAKASZ: TÁRGY 

 

II.1) MEGHATÁROZÁS  

 

II.1.1) Elnevezés:  Vállalkozási szerződés óvoda építésére a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00016 

azonosító számú projekt keretében 

  Hivatkozási szám (adott esetben): Nem releváns! 

 

II.1.2) Fő CPV-kód:   45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése 

Kiegészítő CPV-kód:    45320000-6 (Szigetelési munka) 

45321000-3 (Hőszigetelési munka) 

45400000-1 (Épület-befejezési munka) 

45410000-4 (Vakolás) 

45350000-5 (Gépészeti szerelések)  

45330000-9 (Víz-, gázvezeték-szerelési és  szaniterszerelési  

munka) 

45331000-6 (Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése)  

45420000-7 (Asztalos- és ácsipari szerelés)  

45421100-5 (Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok 

beszerelése) 

71520000-9 (Építésfelügyeleti szolgáltatások) 

 

II.1.3) A szerződés típusa  

 

 Építési beruházás / Árubeszerzés / Szolgáltatás-megrendelés 

 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

 

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatala által FE-02D/ÉPÍT/229-24/2015. szám alatt kiadott építési engedélyben foglaltak 

alapján az alábbi építés-kivitelezési munkák teljesítése,  a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal: 

Tervezett helyiségek az óvoda épületrészben: 

 a csoportokhoz tartozó helyiségek (4-4 db előtér, foglalkoztató, öltöztető, WC-mosdó) 

 étkeztetés kisegítő helyiségei (fehér-mosogató, fekete-mosogató, tálaló) 

 személyzeti szociális blokk helyiségei (közlekedő, WC, takarítószer tároló, közlekedő, 

személyzeti öltöző, mosdó WC) 

 orvosi blokkhoz tartozó helyiségek (takarítószer tároló, közlekedő, WC, orvosi h.) 

 közös helyiségek (zsibongó, 2 db közlekedő, könyvtár, fejlesztő) 

 tornaterem helyiségei (tornaterem és 2 db szertár) 

 üzemeltetéshez tartozó helyiségek (testületi-, vezetői-, gazdasági iroda, mosdó, WC, 

mosoda, szülői fogadó) 
 

A beruházás építési engedélyköteles tevékenységet foglal magában. 

 

II.1.5) Becsült érték (adott esetben): [196.520.937] Pénznem: [HUF] 

 

II.1.6) Részekre bontás 

 

 Részajánlat tételére lehetőség van: Nem releváns  

Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre/legfeljebb a következő számú részre: [ ]/ csak egy 

részre Nem releváns 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Nem releváns 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Nem releváns 
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a gazdaságos megvalósítás 
érdekében a műszaki egységet képező épület kivitelezésére nem határozott meg részeket. 

 

II.2) A KÖZBESZERZÉS ISMERTETÉSE  
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II.2.1) Elnevezés: „Óvoda építése vállalkozási szerződés keretében” 

Rész száma: Nem releváns 

 

II.2.2) Fő CPV-kód:   45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése 

Kiegészítő CPV-kód:    45320000-6 (Szigetelési munka) 

45321000-3 (Hőszigetelési munka) 

45400000-1 (Épület-befejezési munka) 

45410000-4 (Vakolás) 

45350000-5 (Gépészeti szerelések)  

45330000-9 (Víz-, gázvezeték-szerelési és  szaniterszerelési  

munka) 

45331000-6 (Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése)  

45420000-7 (Asztalos- és ácsipari szerelés)  

45421100-5 (Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok 

beszerelése) 

71520000-9 (Építésfelügyeleti szolgáltatások) 

 

II.2.3) A teljesítés helye:  

  NUTS-kód: HU 211 

 A teljesítés helye: Baracs, Dózsa György utca, Hrsz.: 488/3 

 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 

jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi munkák a közbeszerzési dokumentumban 

részletezett műszaki tartalommal. 

 

Tervezett helyiségek az óvoda épületrészben: 

 a csoportokhoz tartozó helyiségek (4-4 db előtér, foglalkoztató, öltöztető, WC-mosdó) 

 étkeztetés kisegítő helyiségei (fehér-mosogató, fekete-mosogató, tálaló) 

 személyzeti szociális blokk helyiségei (közlekedő, WC, takarítószer tároló, közlekedő, 

személyzeti öltöző, mosdó WC) 

 orvosi blokkhoz tartozó helyiségek (takarítószer tároló, közlekedő, WC, orvosi h.) 

 közös helyiségek (zsibongó, 2 db közlekedő, könyvtár, fejlesztő) 

 tornaterem helyiségei (tornaterem és 2 db szertár) 

 üzemeltetéshez tartozó helyiségek (testületi-, vezetői-, gazdasági iroda, mosdó, WC, 

mosoda, szülői fogadó) 

 

A kivitelezési munkák részletes műszaki leírását, a vonatkozó mennyiségi adatokat, a részletes – 

az ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan költségvetést az Ajánlatkérési 

közbeszerzési dokumentum tartalmazza, melyet Ajánlatkérő elektronikusan bocsát az 

Ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre 

bocsátott közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott 

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

védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal 

ajánlatkérő egyenértékű megajánlásokat elfogad. 

 

Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett a tervekkel kapcsolatban 

felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői művezetést biztosít. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 

Az alábbi értékelési szempontok 
– Megnevezés: / Súlyszám:  

x 1. bírálati szempont: Ár szempont 
 – Megnevezés: nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70 

 

x Minőségi szempont  
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– 2. bírálati szempont:  

Megnevezés: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 20 

– 3. bírálati szempont:  

Megnevezés: Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) / Súlyszám: 10 

 

 

II.2.6) Becsült érték: (adott esetben) 

 Érték ÁFA nélkül: [196.520.937] Pénznem: [HUF] 
 

II.2.7)A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018. július 31. 

X nem  
A meghosszabbítás leírása: Nem releváns 

 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ  

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadható X nem 

 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

X nem  
Opciók leírása: Nem releváns 

 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

 Nem releváns 

 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00016 azonosító 

számú projekt. 

 

II.2.13) További információ 

 

 Nem releváns 

 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

 

III.1) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

 

A kizáró okok felsorolása: 

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

alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 

fennállnak. 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
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meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont 

ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a fenti rendelet 7. § szerinti - 

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 

érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 

kizáró okok. 

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell 

csatolniuk a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbiek jelen eljárás 

megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését 

követően került kiállításra. 

 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem 
releváns 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

(P1) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. §. (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 19. §. (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napját megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre 

vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha 

az ajánlattevő letelepedése szerinti ország előírja közzétételét). Amennyiben az 

ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy 

nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után 

kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 

árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő 

működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása 

és/vagy korszerűsítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételének el kell érnie, vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott értéket.  

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

 

(P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenységének 

eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három, mérleg-fordulónappal 

lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért 

nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 

után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt 

épületek építéséből és/vagy felújításából és/vagy korszerűsítéséből származó  - általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 150.000.000,- Ft-ot. 

 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

 

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
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(M1) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. §. (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti 

épületek építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó építési 

beruházásainak ismertetését. A referenciaigazoláson szerepeljen legalább az építési 

beruházás tárgya, az ellenszolgáltatás összeget, a teljesítés helye és ideje, továbbá 

nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §. (3) bekezdése, valamint a 23. §. szerint 

szíveskedjen eljárni. 

 

(M2) Ajánlattevő ismertesse a 321/20015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bekezdése 

b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség 

ellenőrzéséért felelősöknek – a megnevezését, végzettségüket és képzettségüket, 

továbbá szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember már az ajánlattételi határidő lejártakor is 

rendelkezik a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ajánlattevő 

választása szerint benyújthatja az erre vonatkozó igazolást, egyebekben a jogosultság 

meglétét ajánlatkérő az erre vonatkozó, a Kbt. 69. §. (11) bekezdésének megfelelő 

nyilvántartásban ellenőrzi. Ebben az esetben önéletrajz, bizonyítványmásolat csatolása 

nem szükséges, elegendő a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.  

 

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik 

a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultsággal, úgy ajánlattevő nyújtsa be a 

szakember saját kezüleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági feltételeknek 

való megfelelés kétséget kizáró módon megállapítható, továbbá a képzettségét, 

végzettségét igazoló bizonyítványok másolatát. (A szakmai tapasztalatot év, hónap 

bontásban kell megadni.) 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 

számítanak be az adott szakember gyakorlati idejébe. 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját kezüleg aláírt rendelkezésre állási 

nyilatkozatát. 

 

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

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az 

együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.  

 

A Kbt. 65. §. (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 

esetben meg kell jelölni az ajánlatban azt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek 

igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A 

Kbt. 65. §. (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 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. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

 

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 5 évben összesen legalább 145.000.000,- Ft értékben 

épületek kivitelezésére és/vagy felújítására, bővítésére vonatkozó, szerződésszerűen 
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teljesített referenciával, amely referenciák közül legalább egy referencia elérte vagy 

meghaladta a 100.000.000,- Ft-ot. 

 

(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. 

(VII.11.) Korm. rendelet szerinti  

- MV-É jelű, építési szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 

szakemberrel, 

- MV-ÉG jelű, építménygépészeti szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős 

műszaki vezető szakemberrel, 

- MV-ÉV jelű, építményvillamossági szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős 

műszaki vezető szakemberrel,  

VAGY 

a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV 

szakterületen a felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez 

szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakemberrel. Ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett 

szakember(ek) legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen(ek) a meghatározott 

felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:  

 

A Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró 

okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés, valamint – 

adott esetben – a Kbt. 82. §. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése 

tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát 

benyújtani. 

 

A Kbt. 114. §. (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem 

alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot” említ, az alatt a 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 

67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. §. (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a 

részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében meghatározottak 

szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokból is. A 67 §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 

csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 

alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82 .§. (5) bekezdése szerinti 

objektív kritériumok tekintetésben az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására 

köteles benyújtani. 

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak 

az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni 

a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem 

hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 

korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és 

szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.  

 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 
 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

Nem releváns 
 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:  
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Nem releváns 

 
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott  

 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: (adott esetben)  

 

 Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján előírja a szerződés hibás teljesítésével 

összefüggő jótállási igények teljesítésére biztosíték szolgáltatását a jótállási kötelezettség 

kezdetének időpontjában. 

 

A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke a megkötött vállalkozási 

szerződés szerinti nettó (ÁFA nélkül számított) egyösszegű ajánlati ár 5,0 %-a. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy a Jótállási 

igények teljesítésére kikötött biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 134. § (5) 

bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: a jótállási idő kezdő időpontjától (sikeres 

átadás-átvételi eljárás) a jótállási idő utolsó napjáig.  

 

A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél 

választása szerint – lásd: Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján teljesíthető:  

 óvadékként, az előírt pénzösszeg Ajánlatkérő számlájára történő 

befizetéssel, vagy  

 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy  

 biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: 

 

Ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

- Ajánlattevő a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 15 %-ának 

megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Az előleg kifizetésére a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §. (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési 

munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása a 

végszámlában történik meg.  

- A teljesítéssel értékarányos részszámla a kivitelezési munka 25 – 50 - és 75 %-os 

készültségi fokának elérését követően nyújtható be. A részszámla a teljes ajánlati ár 

25 – 50 - 75 %-a és a kivitelezési munka 25 – 50 - és 75 %-os készültségénél 

nyújtható be.  

- A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki és a teljes 

ajánlati ár 25 %-a. 

- az ellenérték megfizetésére Ajánlatkérő által kiállított (műszaki ellenőri igazolással 

alátámasztott) rész- és teljesítésigazolás alapján Ajánlattevő részéről benyújtott 

számla alapján kerül sor, a rész- és végszámla kézhezvételének napját követő 30 

napos fizetési határidővel, átutalással. Ajánlatkérő halasztott fizetést köt ki a 

végszámla kifizetésére vonatkozóan, amely számlát – az előlegszámlával csökkentett 

összeggel - a használatbavételi engedély kézhez vételét követő 8 napon belül fizet ki. 

- a teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezési az irányadóak. 

A részteljesítés igazolásokat a munka 25-50-75 %-os készültségi fokának igazolt 

teljesítését követően, a teljesítésigazolást Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követően állítja ki. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33. §-ainak rendelkezései irányadóak. 

 
A szerződés szerinti kifizetések a Kbt. 135. § (1) – (5), (6), (9) bekezdéseiben, a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1) – (3) 

bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek. 
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A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá 

tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 142. § rendelkezéseire. A beszerzés – tekintettel arra, hogy építési 

engedélyköteles – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti fordított áfa fizetésének hatálya alá tartozik, azaz 

az általános forgalmi adó megfizetésére Megrendelő köteles. 

 

A szerződés közvetlenül ajánlatkérői finanszírozással, a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00016 

azonosító számú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás 

mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100.000 %-a. Amennyiben a támogatás 

mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata, ajánlatkérő 

fenntartja azt a jogát, hogy saját forrásból, önerő formájában kiegészítse a rendelkezésre 

álló fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás eredményességét. 

 

A támogatás rendjére és finanszírozás feltételeire a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

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

 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény különösen, de nem kizárólagosan 

annak 36/A. §-a 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet. 

 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: (adott 

esetben) 

 

 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de 

közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel 

képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös 

egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. 

 

III.2) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK (adott esetben) 

 
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés 

esetében) Nem releváns 
 

 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Nem releváns 

 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  

 

  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

 

Ajánlatkérő a Ptk. VI. könyv XXVI. fejezete szerinti, szerződés megerősítési biztosítékokat 

köt ki az alábbiak szerint: 

 

1.) Kötbérek: 

 

Ajánlatkérő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A nyertes ajánlattevőként szerződő 

fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha 

a) késedelmesen teljesít 

b) hibásan teljesít 

c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul) 

 
a) Késedelmi kötbér:  

Késedelmes teljesítés esetére Ajánlatkérő előírja késedelmi kötbér vállalását, a 

megajánlott nettó vállalkozói díjra vonatkoztatva. A késedelmi kötbérre vonatkozó 

cdp://1/A0300092.TV/
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megajánlásokat ajánlatkérő a bírálati résszempontok között értékelni kívánja. A 

késedelmi kötbér minimális mértéke a nettó vállalkozói díj 0,1 %-a/késedelmes nap. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó vállalkozói díj 5 %-a/késedelmes nap, vagy 

a feletti megajánlások egységesen 10 pontot kapnak. Nyertes ajánlattevő a késedelem 

minden napjára a nettó vállalkozói díj alapján számított kötbért köteles fizetni 

ajánlatkérőnek. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem 

lehet több, mint a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt 

fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj 10 %-át, úgy Ajánlatkérő 

jogosult a szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi 

kötbéren felül. 

 

b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:  

Hibás teljesítési kötbér mértéke 5 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, illetve ha a 

hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba 

miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben 

Ajánlatkérő (Megrendelő) kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított 

mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig 

terjedő időtartamra.  

 

c) Meghiúsulási kötbér:  

Ajánlattevő (Vállalkozó) vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem 

teljesít, az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő 

összegű meghiúsulási kötbért fizet. 

 

2.) Jótállás:  

Ajánlatkérő az építés-kivitelezési feladatokra előírja jótállási kötelezettség vállalását. 

Ajánlatkérő az építés-kivitelezési feladatokra vállalt, hónapokban megadni kért jótállás 

időtartamát a bírálati résszempontok között értékelni kívánja. Az építés-kivitelezési 

feladatokra vonatkozó jótállás minimális időtartama 36 hónap. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet, hogy a 60 hónapra, vagy annál hosszabb időre szóló jótállási 

kötelezettségvállalások egységesen 10 pontot kapnak. 

 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét x  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 

IV.1) MEGHATÁROZÁS  

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend), 115. § (1) bekezdése 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás.  

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk Nem 

releváns 
   

 
     
     

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ] 
  

A hirdetmény dinamikus beszerzési rend  
   
 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása: Nem releváns 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam 
indokolása: Nem releváns 

 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd 

során történő csökkentesére irányuló információ  
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   Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. X 

 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)  

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, 

tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. x 

 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások 

arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a 

legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az 

ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő 

külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a 

tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén 

több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői 

lehetnek jelen. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. 

A felek először a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak. 

Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a 

tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról 

ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített 

szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 

pont szerinti érvénytelenségét eredményezi. 

A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően 

az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és 

szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának 

közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a 

végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a 

végleges ajánlatokat a Kbt. 68.§ szerint ismerteti. 

Amennyiben a szerződéses és műszaki feltételek nem változnak és az ajánlattevő 

végleges ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az ajánlat fenntartásának tekinti és az 

ajánlattevő korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. 

Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az 

ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 

60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok 

benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti. 

Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott 

tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás 

következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás 

befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek 

a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia. 

 

Az első tárgyalás időpontja: 2017/05/19. időpont: 10:00 óra  

Helyszín: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2427 Baracs, Táncsics u. 27. 

polgármesteri tárgyaló 

 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Nem releváns 

 
Elektronikus árlejtést f  
További információk az elektronikus árlejtésről: Nem releváns 

 

IV. 2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel igen  nem X 

 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum:  2017/05/12. 

Helyi idő:  10:00 
 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Nem releváns 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 

benyújthatók: Magyar 

 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 

 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2017/05/12. 

Helyi idő:  10:00 

Hely:  Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2427 Baracs, Táncsics u. 27. 

polgármesteri tárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) 

szerint. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen  nem X 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: (adott esetben)  

 

V.2) INFORMÁCIÓ AZ ELEKTRONIKUS MUNKAFOLYAMATOKRÓL 
 

   

A fizetés elektronikus úton történik x 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: (ADOTT ESETBEN)   

 

V.3.1) Feltételes közbeszerzés  

 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha 
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve 
részvételi határidő lejártát követően következik be. x 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: pályázati 
támogatási igény elutasítása, vagy a támogatásnak az előterjesztett igénynél alacsonyabb 
összegben történő megállapítása, illetve a támogatási szerződés megkötésének elmaradása. 

 

V.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Nem releváns 

 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: Nem releváns 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Nem releváns 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Nem releváns 

 

V.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Nem releváns 

 
Kiegész  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: Nem releváns 

 

V.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 

közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. X 

 
V.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 

(adott esetben)  
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Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő 

hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hi

X nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: <…> 

 

V.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében (adott esetben) Nem 

releváns 
 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja Nem releváns  
Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

 

V.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó 

információ (adott esetben) Nem releváns 
 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések 
megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: Nem releváns 

 

V.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám: (adott esetben) 1-10 

 

V.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok 

közötti pontszámot megadásra kerül: (adott esetben)  

 

1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás” 

módszere: a megajánlott legalacsonyabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az 

ajánlatok. Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 

pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két 

tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:  

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 

ahol: 

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max = a pontskála felső határa (10 pont) 

P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. és 3. bírálati részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes 

arányosítás” módszere: a megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fognak pontot 

kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 

10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két 

tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:  

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 

ahol: 

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max = a pontskála felső határa (10 pont) 

P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 

A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

V.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Nem releváns 

 
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-  

 

V.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 

részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. X 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.  
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V.3.12) További információk:  

 

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára 

elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen rendelkezésre bocsátja.  

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

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

kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerinti információkat. 

5. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és az 

alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében nyilatkozatát 

benyújtani. A dokumentumokban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, 

hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért 

információkat.  

6. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 

kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - 

kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal 

azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Nemleges nyilatkozat is csatolandó! 

7. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 

vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

8. Az ajánlatot írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan 

és sértetlen, zárt, roncsolásmentesen nem bontható módon, cégjelzés nélküli 

csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát („Baracs – Óvoda építése 

vállalkozási szerződés keretében”) feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás 

esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti 

szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb 

postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az 

ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához 

csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, 

tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. 

Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása 

során: 

- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és 

oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 

tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is 

elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 

azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges 

eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) 

alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.  

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 

az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 

vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

kaptak.  A Kbt. 35. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. 

Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében 

tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
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módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. az ajánlatot egy példányban, írásban és 

zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlat 1 

db „.pdf” formátumban rögzített elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n 

benyújtani. 

9. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon H-Cs-ig 8.00-

15.00 óráig, P 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00-10.00 

óra között adhatók le. 

10. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását 

írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 

másolatban is benyújtható. Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 

egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. 

11. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása 

elfogadható. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.  

13. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek 

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

jogosult képviselőt az ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

14. Nyertes ajánlattevő a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a 

környezetközpontú követelményeket. 

15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

16.  Jelen felhívásban, és a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban 

nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. 

§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott 

gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket 

elfogad. Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált 

termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség 

megállapítható. 

17. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 

vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja 

nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az 

ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § 

szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség 

miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a 

helyébe lép. 

18. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb 

és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a 

bírálatot. 

19. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban 

dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 

a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a 

letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot 

igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra 

meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a 

cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre 

jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 

esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 

vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag 

azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az 

ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre 
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jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az 

ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá 

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat 

eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml 

file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 

nyomatott példánya (mellékletek nélkül)] 

c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a 

letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló 

dokumentumot) 

Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban 

lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó 

nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - 

az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az 

ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 

21. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási 

szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését ki kell 

terjesztenie. A felelősségbiztosításnak minimum 5 millió forint/káresemény teljes 

kárértékre és legalább 10 millió forint/kárév kárértékre kell vonatkoznia. A 

felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott 

kárra kell kiterjednie. 

22. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § 

(1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést. 

23. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 98. §. (3) bekezdése alapján, hogy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha olyan új építési beruházásra 

kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő 

azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új 

építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi 

szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást 

megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást 

alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és szolgáltatások 

tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az építési 

beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési 

beruházás becsült értékét is az uniós értékhatár elérésének meghatározása 

szempontjából. Ajánlatkérő a beruházáshoz kapcsolódó parkolók megépítése 

tárgyában kíván hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni, melynek becsült 

értéke figyelembe vételével sem haladja meg a Kbt. 115. §. szerinti értékhatárt a 

beruházás becsült értéke. A további beruházás megrendelésének feltétele a 

vonatkozó tervek és engedélyek rendelkezésre állása. 
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