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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

 

Az ajánlatkérı, Szob Város Önkormányzata  a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban 

Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja alapján, a Kbt. 115. §. (2) bekezdés szerinti eltérésekkel, „Önkormányzati épületek 

energiahatékonysági korszerősítési munkálatainak elvégzése Szobon KEHOP 5.2.9. számú projekt 

keretében” tárgyában, a KEHOP-5-2-9 számú "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 

régió települési önkormányzatai számára" elnevezéső pályázati prioritás elıkészítési szakaszában, közbeszerzési 

eljárást indít azzal, hogy az ajánlatkérı a jelen Ajánlattételi felhívást (AF) és az azt kiegészítı dokumentációt, melyek 

együttesen alkotják a közbeszerzési eljárás a Kbt. 57. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, 

díjmentesen és elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplık rendelkezésére. 

Az eljárási rezsim megválasztásának indoka:  

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot és a beszerzés európai uniós alapokból 

finanszírozott, de nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

    

1) Ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe: 

Neve:  Szob Város Önkormányzata 

Címe:  2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

Képviseli:  Ferencz Gyöngyi polgármester 

Telefon:  +36 27 570-690 

Telefax:  +36 27570-531 

E-mail:  szob@szob.hu 

 

2) Az ajánlatkérı megbízásából az eljárás során eljáró szervezet: 

Név:  Berta Ferenc Felelıs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Telefon:  +36 30 3110947 

Fax:  +36 23 500-927 

E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 

 

3) Elérhetıség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körően, közvetlenül és 

díjmentesen elektronikusan elérhetıek: 

Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívást közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplık (ajánlattevık) 

részére. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat a felkért ajánlattevıknek (vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidı lejártáig. 

Ajánlatkérı a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körően, 

közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan hozzáférhetıvé teszi. A közbeszerzési dokumentumok, így különösen a 

mőszaki leírás az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától elérhetı lesz a következı linken: www.bftender.hu  

A szükséges felhasználói nevet és jelszavat az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás megküldésével együtt az ajánlattevık 

rendelkezésére bocsátja. 

Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezı további közbeszerzési 

dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett - a fenti linken, azok közvetlen megküldésének a napjától szintén 

elérhetıek lesznek. 

Ajánlatkérı rögzíti, hogy nem vállal felelısséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetıségével kapcsolatban 

felmerült technikai problémákért. 
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4) A közbeszerzés tárgya  

„Önkormányzati épületek energiahatékonysági korszerősítési munkálatainak elvégzése Szobon a KEHOP 5.2.9. számú projekt 

keretében” amely az alábbi öt részt foglalja magában: 

1. rész: Iskola energetikai korszerősítése (2628 SZOB, Iskola u.  2.) 

2. rész: Meseház épületének energetikai korszerősítése  (2628 SZOB, Iskola u.  1.) 

3. rész: Idısek otthona épületének energetikai korszerősítése  (2628 SZOB, Árpád u. 15 szám, 575.hrsz.) 

 

A közbeszerzés mennyisége: 
Jelen felújítás során az épület kialakult méretei nem változnak, tartószerkezeteket a munkák nem érintenek, ezért a 
tervezett beruházás építési engedély nélkül végezhetı, melyrıl az illetékes építéshatóság nyilatkozata, valamint a 
tervezett hıszigetelı szerkezetek leírását is tartalmazó energetikai tanúsítvány, és a napelemek leírása a dokumentáció 
melléklete tartalmazza. 

1. rész: Iskola energetikai korszerősítése  

16 cm grafitos homlokzati hıszigetelés  980,3 m2 

12 cm xps. lábazati hıszigetelés  49 m2 

20 cm hıszigetelés a híd alján  80,4 m2 

20 cm kızetgyapot padlásfödém hıszigetelés  

a tornaterem és a híd fölött 177,9 m2 

20 cm lapos tetı hıszigetelés  242,4 m2 

tornatermi üvegtégla betétek és nyílászárók  

cseréje mőanyag ablakra (U=1,15 W/m2K)  

tetısík ablakok cserje (U=1,25 W/m2K)  6db 

37 kW napelemes rendszer        

 

2. rész: Meseház épületének energetikai korszerősítése   

16 cm grafitos homlokzati hıszigetelés  263,37 m2 

12 cm xps. lábazati hıszigetelés  34,1 m2 

20 cm kızetgyapot padlásfödém hıszigetelés 117,4 m2 

ablak csere U=1,15 W/m2K  3 db 

ajtó csere (U=1,45 W/m2K)  6 db 

2 kW napelemes rendszer       

 

3. rész: Idısek otthona épületének energetikai korszerősítése   

16 cm grafitos homlokzati hıszigetelés a régi falakon      262,35 m2 

12 cm grafitos homlokzati hıszigetelés a bıvítményen 46,15 m2 

12 cm xps. lábazati hıszigetelés   66,2 m2   

20 cm kızetgyapot padlásfödém hıszigetelés   317 m2   

12 cm pincefödém hıszigetelés   27 m2    

ablak csere U=1,15 W/m2K   7 db    

ajtó csere (U=1,45 W/m2K)   1 db      

12 kW napelemes rendszer       

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fı tárgy:  45000000-7 Építési munkák  

További tárgyak:  45350000-5 Gépészeti szerelések   
45310000-3 Villamos szerelési munka  
09331000-8 Napelemek  

09332000-5 Napelemes berendezések 
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A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.  

Nyertes Ajánlattevınek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos 

jogszabályoknak, szabványoknak, és egyéb elıírásoknak megfelelıen kell elkészítenie, szükséges engedélyeket 

megszereznie.  

Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, 

hogy a mőszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredető dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 

gazdasági szereplı termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 

tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történı esetleges hivatkozás a 

szerzıdés tárgyának komplexitása, illetve a szerzıdés tárgyát képezı építési beruházás tárgyának egyértelmő 

megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékő"-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékőség 

bizonyítása az ajánlattevı feladata. 

 

5) A szerzıdés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: 

Átalánydíjas vállalkozási 

 

6) Az ajánlatkérı a szerzıdésben - a teljesítés idıtartamára és a jótállás idıtartamára - az alábbi szerzıdést 

biztosító mellékkötelezettségeket és szerzıdést megerısítı biztosítékokat köti ki: 

b) Késedelmi kötbér 

c) Meghiúsulási kötbér 

 

A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérı rögzíti, hogy a kötelezett pénz 

fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelıs megszegi a szerzıdést. 

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): 

Amennyiben a nyertes ajánlattevı a jelen Szerzıdés szerinti teljesítési határidıket olyan okból, amelyért felelıs, 

elmulasztja, úgy a Megrendelı jogosult a nyertes ajánlattevıvel szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: 

„Késedelmi Kötbér") érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendı Késedelmi Kötbér mértéke nettó ajánlat 

ár 1 %-a  minden késedelemmel érintett naptári napra. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó Vállalkozói Díj 

20%-a. 20 naptári napos késedelem esetében az ajánlatkérı a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): 

A szerzıdés szerinti teljesítésnek a nyertes ajánlattevı érdekkörébe esı okból történı ellehetetlenülése esetén, továbbá 

a nyertes ajánlattevı szerzıdésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén, ajánlatkérı 

meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a. 

Hibás teljesítés: 

Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre esı teljesítés (beruházás készültségi fok vagy tervek 

szakszerősége) nem felel meg a szerzıdésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minıségi 

követelményeknek, úgy a nyertes ajánlattevı hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelı ésszerő póthatáridı 

tőzésével felhívhatja a nyertes ajánlattevıt a szerzıdésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelı 

teljesítésre. Ezen idıszakra a Megrendelıt késedelmi kötbér illeti meg a póthatáridı minden napja után egészen a hiba 

kijavításának a napjáig. 

Jótállási kötelezettség: 

A kiviteli tervdokumentáció tekintetében szerzıdésszerő teljesítésétıl számított 36 (harminchat) hónapig köteles 

jótállást vállalni. A kivitelezés vonatkozásában a jótállási idıszak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követı naptól 

számítva az ajánlatban megajánlott naptári hónap idıtartamig tart. Az ajánlattevık ennél kedvezıbb , de legfeljebb a 

kötelezó 36 hónap felett további 24 hónap jótállást vállalhatnak.  
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Ajánlatkérı tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a jelen pontban elıírt biztosíték rendelkezésre 

álló összege az ajánlatkérı követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevınek a biztosíték meghatározott 

mértékő folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. 

 

A biztosítékok, a nyertes ajánlattevı választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére b) pontjára  

nyújthatóak 

a) óvadékként az elıírt pénzösszegnek az ajánlatkérıként szerzıdı Szob Város Önkormányzata pébzforgalmi 

számlájára történı befizetésével (átutalással) vagy 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetı kezesség biztosításával, vagy 

c) biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

d) az ajánlattevı tulajdonosának, vagy vezetı tisztségviselıjének készfizetı kezességvállalása, melyt a felek  közjegyzıi 

okiratba foglaltak. 

Szavatosság:  

Az ajánlattevıt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai 

tartalmazzák. Az ajánlattevı szavatolja, hogy a mőszakilag és minıségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar 

és EU elıírásokban és szabványokban meghatározott minıségben teljesít. A nem szerzıdésszerő teljesítést az 

ajánlatkérı jogosult az ajánlattevı költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet az ajánlattevı köteles 

haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidı módosulás ne történjen.  

A ajánlattevı szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be. 

 

7) Annak a feltüntetése, hogy keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 

elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e: nem 

 

8) A szerzıdés idıtartama, a teljesítés határideje: 

A szerzıdés szerinti teljesítésre rendelkezésre álló köd bérmentes idıtartam a munkaterület átadásától számított 300 

naptári nap. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidıben teljesít az ajánlattevı, ha az átadás-átvétel a szerzıdésben 

elıírt teljesítési határidın belül megkezdıdik. Az átadás-átvétel idıtartama legfeljebb harminc nap. Ez összesen 330 

naptári nap, a szerzıdés idıtartama. Az ajánlatkérı elıteljesítést elfogad. 

 

9) A teljesítés helye: A 4. pont szerinti helyszíbek, Szob Város belterületán  

 

10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének a feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás: 

Az ajánlattétel, a szerzıdés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérı rögzíti, 

hogy az ellenszolgáltatás a KEHOP-5.2.9 azonosító számú az „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára" tárgyú projektben kerül elszámolásra. 

A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

Ajánlatkérı a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 

30%-ának megfelelı összegő elıleget biztosít a nyertes ajánlattevı részére. Az elıleget az ajánlatkérı az elılegbekérı 

alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevınek, legkésıbb az építési munkaterület átadását követı 15 napon belül, de az Elıleg 

elıbb is kifizethetı. Ajánlatkérı a kifizetést az elılegbekérı alapján teljesíti. Az elıleg ajánlatkérı által rendelkezésre 

bocsátását követıen köteles az ajánlattevı az elılegrıl a számlát kiállítani. Az Elıleg egyenlı részletben a utolsó 

részszámlákban, illetve a Végszámlában kerül elszámolásra.   

Ajánlatkérı a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján csak az 5 % feletti elıleg esetén kér elıleg visszafizetési biztosítékot. 

Jelen eljárás alapján megkötendı szerzıdésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

A számla ellenértékét Ajánlatkérı az igazolt szerzıdésszerő (rész)teljesítést követıen, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ 

(1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése és az adózás 



6 

 

rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint, átutalással. A számla fizetési határideje 

30 nap, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérı által 

kiállított teljesítésigazolás. 

Amennyiben nem állapítható meg egyértelmően a számla kézhezvételének idıpontja, vagy az ajánlattevıként szerzıdı 

fél a teljesítést megelızıen nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerzıdésben meghatározott módon és 

tartalommal történı teljesítés napját követı 30 napon belül történik. 

A teljesítést Ajánlatkérı mőszaki ellenıre ellenırzi. Az Ajánlatkérı által kiállított teljesítés-igazolás a számlák 

mellékletét képezi. 

Egyebekben a finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerzıdés tervezet tartalmazza.  
 

Részszámlázási lehetıség: 

Az ajánlattevı 1 (egy) darab elılegszámla, 3 (három) darab részszámlát, valamint 1 db végszámla benyújtására  jogosult, 

az alábbiak szerint: 

Részszámlák: 

1) a mőszaki elırehaladás 25%-ának elérésekor, a kivitelezésre jutó, nettó vállalkozói díj 25%-áról; 

2) a mőszaki elırehaladás 50%-ának elérésekor, a kivitelezésre jutó, nettó vállalkozói díj 25%-áról; 

3) a mőszaki elırehaladás 75%-ának elérésekor, a kivitelezésre jutó, nettó vállalkozói díj 25%-áról; 

4) Végszámla: 

Nyertes ajánlattevı a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési mőszaki ellenır által kiadott, a hiba- és 

hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követıen jogosult a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 

%-áról a végszámlát kiállítani. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerzıdés tervezete 

tartalmazza. 

Mőszaki elırehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı által a mőszaki elırehaladás során 

elkészített, beépített, az építési mőszaki ellenır által elfogadott építıipari teljesítmény nettó értékének a nettó 

vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 

 

11) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérı kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetıségét. 

 

12) Annak a meghatározása, hogy az ajánlatkérı biztosítja-e a részajánlattétel lehetıségét: 

Ajánlatkérı biztosítja a részajánlattétel lehetıségét. 

Ajánlat tehetı egy részre több részre, vagy valamennyi részre. Az ajánlatkérı nem korlátozza az ajánlattevıket a 

megajánlható részek száma tekintetében. 

 

13) Az ajánlatok értékelési szempontja (valamennyi rész tekintetében azonosan) 

Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı kiválasztása esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár - érték 

megjelenítı szempontrendszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

Értékelési részszempontok Súlyszám 

Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) 70 

Jótállás idıtartama a kötelezı 36 hónap felett  (maximum 24 hónap) 20 

Felelıs mőszaki vezetı alkalmazása (igen/nem) 10 

 

* Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont), továbbá egész hónapra (2. 

részszempont) kerekítve adható! 

Az adható pontszám alsó és felsı határa minden egyes részszempont esetében: 0 - 100,00 pont. 
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Az 1. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100,00 pontot 

kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás 

módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérı, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes 

ajánlattevı kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. 

évi 147. szám; 2016. december 21.] 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

P max: a pontskála felsı határa  

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A 2. számú értékelési szempont esetében az ajánlatkérı a következı képletet alkalmazza: 

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezıtlenebb) / (Alegkedvezıbb - Alegkedvezıtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezıtlenebb 

érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezıbb megajánlásból levonásra kerül. 

Ajánlatkérı felhívja T. Ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési 

részszempont esetében a kötelezı 36 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg e feltt 

legfeljebb 24 hónap jótállási idıt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejő vállalásra 

egyaránt a ponthatár felsı határával azonos számú pontot ad (100,00 pont).  

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik 

 

A 3. számú értékelési szempont: Felelıs mőszaki vezetı bevonása a teljesítésbe (igen/nem) 

Az ajánlatkérı olyan szakember(ek) teljesítésbe történı bevonását tekinti „igen” válasznak, aki képzettsége és 

szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelıs mőszaki 

vezetés 1. rész,  Általános építmények felelıs mőszaki vezetıi szakterületek, a 2. pont: Általános építmények 

építésére, átalakítására, bıvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerősítésére, lebontására, elmozdítására 

irányuló építési- szerelési munkák felelıs mőszaki vezetése MV-É, vagy 3. pont: Az építési szakterület (MV-É) 

szerinti építési-szerelési munkák felelıs mőszaki vezetése az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában 

meghatározott méretet, jellemzıt meg nem haladó építmény esetén. MV-É-R jelöléső felelıs mőszaki vezetıi 

kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek. 

Igen válasz esetén a nyertes ajánlattevınek a bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként 

megkötött vállalkozói szerzıdés kivitelezés során kötelessége felelıs mőszaki vezetıként alkalmazni. 

Ajánlatkérı a teljesítésbe bevonás igazolásaként azt fogadja el, ha a szakember felelıs mőszaki vezetıként kerül 

alkalmazásra, és ezt az építési naplóban is igazolja. 

Ezen részszempont vonatkozásában „igen válasz” esetén csatolni kell a szakember saját kezőleg aláírt az 1. sz. 

melléklet, Irat és nyilatkozat minták sorában található, javasolt szakmai önéletrajz minta kitöltésével, igazolja 

ezen értékelési részszempontban megjelölt szakember szakmai alkalmasságát, és a felelıs mőszaki vezetıi 

kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek fennállását. 

Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelıen állítsák be. Az 

ajánlattevı fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplı adatok valóságtartalmának ellenırzésére. A valóságtól 

eltérıen közölt bármely adat esetén az ajánlattevı a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya 

alá kerül.  

Ajánlatkérı a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelınek talált ajánlatok értékelését “Az összességében 

legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról” szóló 

útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B. 1. pont szerint értékeli, az abszolút értékelési módszerrel, 

azon belül a pontozás módszerével, az alábbiak szerint: 
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MV-É, vagy MV-É-R jelöléső felelıs mőszaki vezetı alkalmazása 100,00 pont 

Amennyiben Ajánlattevı nem alkalmaz felelıs mőszaki vezetı szakember, az értékelés során 0 pontot kap. 

A Felolvasólapon ezen értékelési szempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevı vállalja-e a 

szakemberbevonását a szerzıdés teljesítése során (igen) vagy (nem). 

Az összes pontszám meghatározása: 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követıen az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedıen összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így 

összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérı kettı tizedes jegy pontossággal határozza meg a 

pontszámokat! 

 

13) A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész tekintetében azonosan): 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlattevınek a kizáró okok fenn nem állását „A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról" szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

szerint kell igazolnia: 

a) Ajánlattevınek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerő nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok 

hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont 

ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

b) Ajánlattevınek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a 

szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró 

okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.  

 

Ajánlatkérı a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok igazolására [ide nem értve a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb alpontja szerinti kizáró okot] elfogadja az ajánlattevı által egy korábbi közbeszerzési eljárásban 

felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérı által a kizáró okok tekintetében elıírt információkat. 

 

Ajánlattevı a Rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minısül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tızsdén, vagy amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevıt nem 

jegyzik szabályozott tızsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alponja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a 

gazdasági szereplınek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérı felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerő másolatban is 

benyújthatóak. Ajánlattevınek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladását követı keltezéső 

dokumentumokat kell benyújtania. 

Ajánlatkérı rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevı ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 

69.§ (4) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza. 
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A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldése dátumánál késıbbi 

keltezésőnek kell lennie. 

 

14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 

Ajánlatkérı a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elı alkalmassági követelményt. 

 

15) Az ajánlattételi határidı: 

2017. december hó 7. napja 12:00 óra. 

 

16) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyesen vagy kézbesítı útján történı benyújtás esetén: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.. Polgármesteri 

Hivatal.  

Postai úton történı benyújtás esetén: Szob Város Önkormányzat 2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

Az ajánlatnak a személyesen és a postai úton történı benyújtás esetén is be kell érkezni az ajánlattételi határidı 

lejártának napján 12:00 óráig a 2628 Szob, Szent Imre utca 12.. ellenkezı esetben az ajánlat érvénytelen. 

Ajánlatkérı kéri, hogy ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevı a postára adás idıpontjáról! 

 

17) Az ajánlattétel nyelve: 

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérı 

a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevı általi felelıs fordítását is 

elfogadja. 

 

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

Hely: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.. Polgármesteri Hivatal.  

2017. december hó 7. napja 12:00 óra. 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen. 

 

19) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama: 

Az ajánlattételi határidı lejártától számított 60 (hatvan) nap. 

 

20) Az ajánlati biztosíték elıírására vonatkozó információ: 

Az ajánlatkérı nem határoz meg ajánlati biztosítékot. 

 

21) A szerzıdés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: Nem releváns 

 

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projekt: 

KEHOP-5.2.9 azonosító számú projekt. "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára" elnevezéső pályázati prioritás 

 

23) Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. november hó 21. napja. 

 

24) Egyéb információk: 

1. Ajánlatkérı helyszíni bejárást nem tart. 

2. Az ajánlatkérı a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 

alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplı esetében, az új gazdasági szereplıre tekintettel 

ajánlatkérı egy alkalommal lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
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3. Ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 

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

4. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 

a) a képviseleti jog igazolására az ajánlattevı tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzıi 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 egyszerő másolata az ajánlatot 

aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkezı személytıl; a cégkivonatban 

vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem 

szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására 

vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy 

egyszerő másolati példánya, (ajánlatkérı kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri 

benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult 

képviselı(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) 

alá), továbbá 

b) ajánlattevı vonatkozásában, folyamatban lévı cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésérıl a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. 

„e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezéső dokumentum 1-1 nyomtatott 

példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezéső dokumentum 1 

nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 

Amennyiben ajánlattevı tekintetében nincs folyamatban lévı cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az 

esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 

5.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon 

benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni. 

6. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevı Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minısül-e. 

7. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevı feltünteti a Kbt. 

68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

8.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges 

tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). 

9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az errıl szóló megállapodást (konzorciumi szerzıdést), mely 

tartalmazza a közös ajánlattevık között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a 

feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevıt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan 

képviseli, illetve a közös ajánlattevık nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is 

tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevık nyertességük esetére a szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért készfizetı kezesként együttes és egyetemleges felelısséget vállalnak. Ajánlatkérı valamennyi értesítést 

(így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevık részére. 

Ajánlatkérı felhívja T. Ajánlattevık figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy 

megadni, hogy ajánlatkérı nem vállal felelısséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el 

a megfelelı kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevı a felolvasólapon megadott elérhetıséget módosítani, 

kiegészíteni kívánja, úgy errıl köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító Berta Ferenc FAKSZ-ot a 

bertaferenc@t-online.hu e-mailben vagy faxon a +36 23500927 számon tájékoztatni. 

10. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyezı 1 példányban 

elektronikus adathordozón, CD /DVD lemezen (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file 

formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérı által kiadott .xls formátumban is a 

költségvetés ajánlatkérı általi ellenırzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani.  
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Az ajánlat eredeti példányát roncsolás-mentesen nem bontható módon, zsinórral, spirállal, vagy egyéb módon, 

lapozhatóan össze kell főzni vagy kötni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. 

Elegendı 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplı dokumentumok 

oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elıtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 

Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az 

irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevı cégszerően aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat 

elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal. 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:  

AJÁNLAT  

Szob Város Önkormányzata ajánlatkérı részére  

„Önkormányzati épületek energiahatékonysági korszerősítési munkálatainak elvégzése Szobon a 

KEHOP 5.2.9. számú projekt keretében” Az ajánlattételi határidı lejárta elıtt felbontani TILOS!  

Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor nem minısül zártnak, ha abból további 

roncsolás nélkül az ajánlat példánya kivehetı. 

11. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvő okiratok, 

dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérı az idegen nyelvő okiratokról, dokumentumokról felelıs magyar fordítást 

kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem elıírás), apostille hitelesítés 

nélkül. Felelıs magyar fordítás alatt ajánlatkérı az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevı 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát 

valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevı a felelıs. Nem 

Magyarországon letelepedett ajánlattevınek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi 

dokumentumával együtt. 

12. Ajánlatkérı a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítı tájékoztatás lehetıségét. Ajánlattevı írásban, 

telefax útján (+36 23 500927) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a bertaferenc@t-online.hu címre) fordulhat 

kiegészítı tájékoztatásért az eljárást bonyolító FAKSZ-hoz. Ajánlatkérı kéri ajánlattevıt, hogy a faxon vagy e-mail 

útján megküldött kérdéseit a bertaferenct-onliene.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékő szerkeszthetı 

formátumban is szíveskedjen megküldeni. 

13. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak az ajánlattevı teljesítésében való közremőködésével kapcsolatban 

ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire. 

14. Ajánlatkérı az eljárás eredményérıl az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevıket a Kbt. 79. §-a 

szerint. 

15. Ajánlatkérı a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 

ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített ajánlattevıvel köti meg a 

szerzıdést, ha ıt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) 

bekezdéseire is. 

16. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevık részére történt megküldése napjától a 

nyertes ajánlattevı és - amennyiben második legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlattevı megjelölésre kerül, úgy - a 

második legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlattevı ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A 

szerzıdés megkötésére ezen idıszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követı 5. napot követıen 

kerül sor. 

17. Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt." 

rövidítés alatt a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendı. A felhívásban nem szabályozott 

kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
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szerzıdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy az ajánlatkérı a jelen eljárásban az építıipari kivitelezési 

tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza. 

18. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülı költségek ajánlattevıt terhelik. 

19. Ajánlatkérı tartalékkeretet nem biztosít. Pótmunka elszámolására kizárólag fedezetemelés keretében a Kbt. 

141.§ szerinti szerzıdésmódosítás alapján lehetséges. 

20. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában 

elıírtak alapján nyertes ajánlattevınek a szerzıdés megkötésének idıpontjában, valamint annak hatályban léte alatt 

rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képezı építési beruházásra is kiterjedı) 

Contractors All Risks (C.A.R.) típusú építés-szerelés biztosítással, amelyben a vagyonbiztosítás biztosítási összege 

az egyösszegő ajánlati ár. 

A felelısségbiztosítás minimális összege legalább a megpályázott részenként az alábbi: 
 

Rész meghatározása Évenkénti limit 
Káreseményenkénti 

limit 
1. rész: Iskola energetikai korszerősítése 20.000.000,- 8.000.000,- 
2. rész: Meseház épületének energetikai korszerősítése   2.000.000,- 800.000,- 
3. rész: Idısek otthona épületének energetikai korszerősítése   4.000.000,- 1.600.000,- 

Amennyiben a nyertes ajánlattevı a szerzıdéskötés idıpontjáig nem rendelkezik az elıírt biztosítással, az a 

szerzıdéskötéstıl való visszalépésnek minısül, és ez esetben – amennyiben az ajánlatkérı eredményhirdetéskor a 

következı legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is meghatározta – a következı legkedvezıbbnek minısített 

ajánlattevıvel köt szerzıdést.  

Több részre való ajánlattétel esetén a káreseményenkénti és évenkénti limitet részenként kérjük figyelembe venni, 

tehát több részre való ajánlatétel esetén a limitek a megajánlott részek tekintetében összeadódnak.  

21. Amennyiben ajánlattevı - átalakulásra hivatkozással - jogelıdje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz 

csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerő másolatban,  így különösen a 

szétválási, kiválási szerzıdést, átalakulási cégiratokat. 

22. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletıségő nyertes ajánlattevı köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetısége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevıre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

23. Ajánlattevı a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a 

védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 

iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérı 

felhívja ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen a Kbt. 44. § (2)-(4) 

bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. 

24. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerő 

másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetıség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történı 

benyújtására is. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérı 

eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 

eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet elıírásai szerint 

kell eljárni. 

26. Ajánlattevınek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia, amelyet az ajánlatkérı szakmai ajánlatnak 

tekint. Ajánlatkérı az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerzıdést kíván kötni. A 

Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerzıdés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és 

egységára pótolható, módosítható, kiegészíthetı vagy törölhetı, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 

értékelés alá esı részösszegét és az ajánlattevık között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
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27. Ajánlatkérı rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevınek a szerzıdéskötés idıpontjában szerepelnie 

kell az Étv. szerinti, építıipari kivitelezési tevékenységet végzık névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedéső 

gazdasági szereplınek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti 

országban elıírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása 

szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építıipari kivitelezési 

tevékenységet végzık névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérı, a szerzıdéskötéskor ellenırzi az 

ingyenesen, elektronikusan elérhetı adatbázisból. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevı 

szerzıdéskötéstıl való visszalépésének minısül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérı ebben az esetben a 

második legkedvezıbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerzıdést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben 

azt megjelölte. 

28. Az eljárás eredményérıl szóló írásbeli összegzés megküldését követı 6. nap, ha az nem munkanapra esik, akkor az 

azt követı elsı munkanap 10.00 óra (Kbt. 131. § (6) bek.), kivéve, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be az eljárásban. 

Ebben az esetben a szerzıdéskötés napja az összegzés megküldését követı 1. munkanap 10.00 óra.  

29. Ajánlatkérı nem alkalmazza.a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 

30. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. A különbözı devizák forintra történı átszámításával 

összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés idıpontjában érvényes devizaárfolyam az 

irányadó. Az ajánlatban szereplı, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó 

iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

31. Ajánlatkérı projekttársaság létrehozását nem teszi lehetıvé. 

32. Feltételes közbeszerzés: A jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján került sor 

(feltételes közbeszerzés), tehát az ajánlatkérı a támogatási szerzıdés el nem fogadása, vagy kisebb összegben 

történı odaítélése esetében a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérı rögzíti, hogy a Kbt. 

135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közbeszerzési eljárás alapján megkötendı szerzıdés hatályba 

lépésének feltétele, hogy a támogatási szerzıdés hatályba lépjen 

33. A közbeszerzési dokumentum tartalma:  
- ajánlattételi felhívás  
- útmutató az ajánlattevık részére (Közbeszerzési dokumentáció) 
- szerzıdéses feltételek  
- nyilatkozat-minták  
- árazatlan költségvetés  
- muszaki leírás 
- tervrajzok.  

31. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai szerint kell eljárni. 
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