Dr. Szücs Gábor
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljáráshoz
Zámoly Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint - a Kbt. 115. § (1)
bekezdése alapján - hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást
indít az alábbi feltételek szerint.
1. Az ajánlatkérő adatai
Hivatalos név: Zámoly Község Önkormányzata
Címzett: Bánszki István polgármester
Cím: Zámoly, Kossuth u. 43.
Postai irányítószám: 8081
Ország: Magyarország
Telefon: 06-22-251-000
Telefax: 06-22-251-000/18
E-mail: hivatal.zamoly@datatrans.hu
Honlap: www.zamoly.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1)
bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak
alkalmazásával, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás
becsült értéke nem éri el a 300.000.000,- Ft-ot, a beszerzés nem európai uniós alapokból
finanszírozott projekttel kapcsolatos.
3. Közbeszerzés tárgya, mennyisége
A közbeszerzési eljárás tárgya a „Zámolyi Mesevár Óvoda főzőkonyhája és a hozzá
tartozó kiszolgáló helyiségek felújítási munkái” – átalánydíjas vállalkozási szerződés
keretében – Zámoly Község Önkormányzata részére a közbeszerzési dokumentumokban
leírt műszaki paraméterek szerint (építési beruházás).
A közbeszerzés egy részből áll. Részajánlat tételére nincs lehetőség, mert a beszerzés
tárgyát képező építési munka részekre bontása műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen
lenne, ugyanis a kivitelezés egy épületet érint, ezért a részekre bontás jelentős
többletköltséget jelentene mind a műszaki, mind a környezeti adottságok, mind pedig a
garanciális szempontok miatt, továbbá munkaszervezési szempontból is hátrányos lenne,
ugyanis valamennyi munkanem egymással szorosan összefügg.
Tárgya: építési beruházás – „Zámolyi Mesevár Óvoda főzőkonyhája és a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségek felújítási munkái”
Főbb mennyiségi adatok
A felújítással érintett épület nettó alapterülete: 620,41 m2
Vakolás, rabicolás: 45 m2
Aljzatkészítés, hideg és melegburkolat készítése: 416 m2
Felületképzés – festés: 322 m2
Felületképzés – mázolás: 185 m2
Rámpa építés: 12 m2
A kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles.
Anyagi fedezet: A Nemzetgazdasági Minisztérium által egyszeri jellegű, vissza nem
térítendő központi költségvetési támogatás biztosításáról 2017. szeptember 25. napján
kiállított NGM/25257/4/2017. számú támogatói okiratban megállapított támogatásból
kerül biztosításra.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45.21.41.00-1
45.33.11.00-7
45.41.00.00-4
45.43.00.00-0
45.31.00.00-3
45.33.22.00-5
45.44.21.00-8

4. A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés a „Zámolyi Mesevár Óvoda főzőkonyhája és a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségek felújítási munkái” tárgyában.
5. A szerződés időtartama (teljesítési határidő)
A vállalkozási szerződésben foglaltakat 2018. június 15. és 2018. augusztus 20. napja
között kell teljesíteni az óvoda működésére tekintettel. Előteljesítés az ajánlatkérővel
való előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
6. Teljesítés helye
8081 Zámoly, Széchenyi u. 10.
(Zámoly belterület 691/41 hrsz.)
NUTS-kód: HU211
7. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A vállalkozói díjról összesen egy darab előlegszámla, egy darab részszámla és egy darab
végszámla nyújtható be.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - a teljes nettó vállalkozói díj 5%ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részére.
Előleg igénylése esetén az előlegszámla a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegről állítható ki. Az 5% előleg összegét az
ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül,
átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott előlegszámla
alapján.
A részszámla a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről állítható ki. A részszámla
kiállításának feltétele a vállalkozási szerződés tárgyát képező építési-kivitelezési munkák
50%-os mértékben történő teljesítése, és a teljesítés műszaki ellenőr által történt
leigazolása, valamint az erről szóló megrendelői teljesítésigazolás kiállítása.
A végszámla a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák fennmaradó 50%-ának
teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési
munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre kerültek, valamint az
ajánlatkérő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a végszámlához mellékelni kell
(100%-os készültségi fok).
Előleg igénybevétele esetén annak elszámolása a részszámlában történik. Ennek
értelmében a részszámla összegébe a teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg
kerül beszámításra előleg elszámolása címén. A részszámlában ki kell mutatni azt, hogy
– előleg igénybevétele esetén – a részszámla összegének 5%-a előlegként korábban már
megfizetésre került a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.
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A vállalkozói díj kiegyenlítése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(3) bekezdésében, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában és – alvállalkozó igénybevétele esetén
– a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában előírtak szerint, átutalás útján történik, pénzügyileg szabályosan
kiállított számlák alapján. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltak szerint kell eljárniuk az
alvállalkozók részére történő kifizetések teljesítése során.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.)
142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás nem
építési hatósági engedély köteles, ezért a szolgáltatáshoz kapcsolódó áfát a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél fizeti.
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára
és a jótállási biztosíték vállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéses feltételek
tartalmazzák:
Jóteljesítési biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 2%-át elérő biztosíték kerül kikötésre. A teljesítési biztosítéknak a
szerződés hatályba lépésének napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00
óráig kell - teljes összegben - rendelkezésre állnia.
Jótállási biztosíték: nyertes Ajánlattevőnek a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 2%ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a jótállási időszakra. A
jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. A
jótállási biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptári nap 0:00
órájától a jótállási idő lejártáig (megajánlástól függően, 12-60 hónap) kell rendelkezésre
állnia.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Késedelmi kötbér: mértéke min. a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap azzal, hogy az nem
haladhatja meg a vállalkozói díj 15%-át
Jótállási idő: min. 24 hónap, de legfeljebb 60 hónap, az ajánlattevő vállalásától függően.
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a
jóteljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre
bocsátásáról. A nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti példányban kell
benyújtani.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jóteljesítési biztosíték és a jótállási
biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény
formájában, vagy az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736006-15363121
számú HUF számlájára óvadékként történő befizetéssel (átutalással) is. Amennyiben
nyertes ajánlattevő a bank vagy biztosító által vállalt garancia formáját választja, a
biztosíték nyújtója által kiállított nyilatkozat eredeti példányát kell ajánlatkérőnek átadni.
Ajánlatkérő kizárólag olyan nyilatkozatot köteles elfogadni, amelyben a biztosíték
nyújtója visszavonhatatlanul és feltétlenül vállalja, hogy amennyiben ajánlatkérő fizetési
felszólítás formájában érvényesíteni kívánja a biztosítékot, úgy a nyertes ajánlattevő
helyett ajánlatkérő első felszólítására átutalja a biztosítéki összegből ajánlatkérő által
megjelölt összeget ajánlatkérő bankszámlájára. A biztosítékot nyújtó nyilatkozatában
rögzíteni kell, hogy a biztosítékot nyújtó az alapjogviszonyt nem vizsgálja, a szolgáltatást
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nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására
vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a nyertes
ajánlattevőnek a szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő,
ajánlatkérővel szembeni követeléseit érvényesítse. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a biztosítékot nyújtó a biztosíték érvényesítésére vonatkozó
ajánlatkérői fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez,
amely ajánlatkérő érvényesítési jogát korlátozza.
A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a jóteljesítési biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő
lehetővé teszi, hogy a biztosíték az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért
járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait
kell megfelelően alkalmazni.
9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat
Az eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nincs lehetőség.
10. Az ajánlatok értékelési szempontjai
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza
az alábbi értékelési részszempontok és súlyszámok figyelembevételével:
Részszempontok
1. Nettó ajánlati ár
2. Jótállási idő (min. 24 hónap – max. 60 hónap)
3. Teljesítésbe bevonni kívánt szakember (felelős műszaki vezető)
kamarai regisztrációjához szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
többlettapasztalata (hónapokban)

Súlyszám
7
2
1

Az 1. részszempont esetén a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont
esetén arányosítással, a 3. részszempont esetén pedig az egyenes arányosítás
módszerével kerülnek a pontszámok meghatározásra. A legkedvezőbb ajánlat kapja a
legmagasabb pontszámot, a többi ajánlat ehhez képest arányosan kap kevesebb pontot.
Az adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 100 pont valamennyi
részszempont esetén. Az értékelés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
11. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége
A közbeszerzési dokumentumok a https://goo.gl/2GvVCg internetes címen valamennyi
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére elektronikus úton, korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetőek. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig, amelynek megtörténtét a közbeszerzési dokumentumok részét képező
átvételi
elismervény
nyomtatvány
kitöltésével,
cégszerű
aláírásával
és
a
drszucsg@gmail.com e-mail címre – szkennelve - történő haladéktalan visszaküldésével
igazolni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok
letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
12. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a jelen
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
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k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 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.
13. Alkalmassági követelmények
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény
nem kerül előírásra.
Műszaki és szakmai alkalmasság
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján műszaki és szakmai alkalmassági követelmény nem
kerül előírásra.
14. Hiánypótlás
Az ajánlatkérő - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - hiánypótlási lehetőséget
teljes körűen biztosít.
15. Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2018. április 10.
Időpont: 10:00 óra
16. Az ajánlattétel módja
Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Amennyiben ezen időpontig az ajánlat nem érkezik be az ajánlatkérőhöz, úgy az
érvénytelennek minősül.
17. Az ajánlat benyújtásának címe
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
8081 Zámoly, Kossuth u. 43.
18. Az ajánlattétel nyelve
Magyar. Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
19. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
Dátum: 2018. április 10.
Időpont: 10:00 óra
Hely: Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
(8081 Zámoly, Kossuth u. 43.)
Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek
jelen.
20. Eredményhirdetés
Az eljárás eredményének kihirdetése a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint - az eljárás
eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére való megküldésével –
történik.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja
A szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján legkorábban az írásbeli
összegezés [Kbt. 79. § (2) bekezdés] megküldését követő naptól számított ötödik napot
– ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapot - követő
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munkanapon kerül sor, legkésőbb pedig az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti időtartamának lejártáig valamennyi rész tekintetében.
22. Egyéb információk
1.) Az ajánlatot 1 (egy) eredeti kinyomtatott, papíralapú példányban kell benyújtani,
írásban, zártan, valamint ezen túlmenően további 1 (egy) példányban be kell nyújtani
digitális adathordozón, egy dokumentumként szkennelve, pdf-formátumban is, amelynek
tartalmilag teljes egészében meg kell egyeznie a kinyomtatott, eredeti ajánlattal. A
papíralapú és az elektronikus példány közötti esetleges eltérés esetén a papíralapú
ajánlatban foglaltak irányadók. Az ajánlatot sérülésmentesen nem bontható kötésben,
oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. Az ajánlatban szereplő
nyilatkozatokat az ajánlattevő erre feljogosított képviselőjének cégszerűen alá kell írnia.
2.) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében egyszerű másolatban csatolni kell az
ajánlattevő, közös ajánlattevő – cégjegyzékben szereplő - gazdasági társaság
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének aláírási címpéldányát
(aláírás-mintáját), aki aláírásával ellátta az ajánlatot vagy annak bármely részét.
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra
jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati
példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott
aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát.
3.) Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatát, melyben megjelöli:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá a teljesítésben részt
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt.
4.) Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6.) Az ajánlattevőnek ajánlatára ajánlati kötöttséget kell vállalnia, amelynek időtartama
az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
7.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
8.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti információkat.
9.) Az ajánlati árnak a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott munkák teljes körű elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési határidőre
prognosztizált átalányáron. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatuk részeként – papíralapon,
kinyomtatva és cégszerűen aláírva - benyújtani – valamennyi tételt beárazva - a
közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírást felhasználó
költségvetést.
10.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az építési munkákra teljes körű
általános felelősségbiztosítást kötni, amelynek káreseményenként min. 10.000.000,6

Ft, évente min. 20.000.000,- Ft összegű fedezetet kell biztosítania. A
felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott
károkra kell kiterjednie. A szerződés megkötésének napjáig az ajánlattevőként
szerződő fél köteles az érvényes biztosítási kötvény másolatát, vagy a biztosítás
fennállását más, hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumokat (pl. fedezetigazolás)
az ajánlattevő részére átadni. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy –
nyertessége esetén - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által a jelen
felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.
11.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt, valamint a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához.
12.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy konzorciumi megállapodást, a
konzorcium formájának, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő)
cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, továbbá egy
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a konzorcium
kötelezettségeiért.
14.) Alvállalkozó igénybevétele esetén az ezen személy/szervezet megnevezését
tartalmazó nyilatkozatokban meg kell jelölni az érintett személy/szervezet adószámát is,
amennyiben ezen személy/szervezet nem szerepel a cégjegyzékben.
15.) A 3. értékelési részszempont esetében a felelős műszaki vezetőként teljesítésbe
bevonni kívánt szakember többlettapasztalati ideje tekintetében ajánlatkérő a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV./1. rész 3. pontjában előírt felelős műszaki
vezetői jogosultság (építési szakterület részszakterülete) megszerzéséhez szükséges,
legalább az MV-É-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettség
(Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség: szakirányú
építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakközépiskola) és szakmai gyakorlati idő (5
év) megszerzését követően teljesített szakmai gyakorlati idő – hónapokban
meghatározott - tartamát veszi figyelembe.
16.) A szakmai többlettapasztalat igazolása, valamint a szakember Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez történő bemutatása érdekében az
ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk az általuk igénybe venni kívánt szakember szakmai
önéletrajzát, amelyből megállapítható a szakember szakmai gyakorlati ideje, valamint –
amennyiben a szakember nem rendelkezik MV-É-R kategóriájú vagy azzal egyenértékű
felelős műszaki vezetői jogosultságot biztosító kamarai regisztrációval - a szakember
végzettségét igazoló oklevél (oklevelek) másolatát. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai
önéletrajzot oly módon kell benyújtani, hogy az összhangban legyen az ajánlattevő által
az ajánlatban benyújtott, értékelés alapját képző szakmai többlettapasztalatról szóló –
felolvasólapon szereplő - nyilatkozatban foglalt gyakorlati idővel. Többlettapasztalatként
a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez (kamarai regisztrációhoz)
szükséges gyakorlati idő nem mutatható be, csak az e felett eltöltött idő. A
felolvasólapon tett ajánlatot erre tekintettel kell megadni! Erre figyelemmel a
szakembernek – amennyiben az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik MV-É-R
kategóriájú vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal - a szakmai
önéletrajzában nyilatkoznia kell arról, hogy az önéletrajzában általa megjelölt
tevékenységek közül mely tevékenységeket használta fel az MV-É-R kategóriájú vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez (kamarai
regisztrációhoz)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakember Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti értékeléshez történő bemutatása érdekében az ajánlattevőknek akkor is
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be kell nyújtaniuk az általuk igénybe venni kívánt szakember szakmai önéletrajzát, ha a
felolvasólapon többlettapasztalati időtartamot nem jelölnek meg!
17.) Ajánlattevőnek a felelős műszaki vezetőként teljesítésbe bevonni kívánt szakember
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez történő bemutatása érdekében
nyilatkozatot kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- a szakember képzettsége/végzettsége,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó
kamara neve és a kamarai regisztráció időpontja,
- nyilatkozat arról, hogy a megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV.
Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3. pontja „Építési szakterület részszakterülete”
MV-É-R kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, és a munkák irányítására
feljogosító felelős műszaki vezetői regisztrációs számmal;
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt
rendelkezni fog,
- nyilatkozat arról, hogy a szakember munkaviszony vagy milyen más jogviszony (pl.
megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
18.) A bemutatott szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
19.) Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó
ajánlatnál 60 hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap,
valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális
pontszámot kapja. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg, illetve vehetők figyelembe.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott minimumkövetelményeken felüli
többlettapasztalat kerül értékelésre (pl. bejegyzett és a bejegyzéshez szükséges 36
hónap szakmai tapasztalattal, de többlettapasztalattal nem rendelkező szakember
esetében 0 hónapot szükséges feltüntetni a felolvasólapon többlettapasztalatként,
ugyanakkor a be nem jegyzett, de 50 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember esetében a bejegyzési feltételre (pl. 36 hónap) tekintettel a felolvasólapon 14
hónapot szükséges feltüntetni a felolvasólapon többlettapasztalatként). Az értékeléskor
csak egy szakember szakmai többlettapasztalata vehető figyelembe, több szakember
többlettapasztalata nem vonható össze, csak egy adott személyhez fűződő
többlettapasztalatot értékel az ajánlatkérő. Szakmai többlettapasztalat időtartamának
vizsgálata során a szakember által időben párhuzamosan teljesített munkák, projektek
csak egyszer vehetők figyelembe.
20.) Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok alapján állapítja meg a felelős műszaki vezetői
tevékenységre vonatkozó szakmai (többlet)tapasztalat mértékét. Tekintettel erre,
ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az önéletrajzban a szakmai tapasztalat
ismertetése során konkrét időtartamot - legalább év-hónap pontossággal, egy hónapnál
rövidebb időtartam esetén nap pontossággal - megadni szíveskedjenek (pl. Budapest,
Akácos út kivitelezésének felelős műszaki vezetése 2016. 01. - 2016. 07.; Budapest,
Virág utca kivitelezésének felelős műszaki vezetése 2016. 08. - 2016. 10.). Kizárólag a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV./3. rész 10. pontjában – az adott
szakképzettség tekintetében - előírt minimális szakmai gyakorlati időn felüli
többlettapasztalat kerül értékelésre!
21.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember szükséges gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasztalatának tartalmi megfelelőségére a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
11. §-ában foglaltak irányadók. Ennek megfelelően a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember szakmai önéletrajzában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján kell feltüntetni az általa folytatott tevékenyég(ek)et (pl.
építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető). Továbbá a tevékenység összefoglaló
jellegű leírása szükséges (pl. „Budapest, Akácos út kivitelezésének felelős műszaki
vezetése”).
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22.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a 3. értékelési
részszempont kapcsán megjelölt szakember nem áll munkaviszonyban az ajánlattevővel,
úgy a szakember vonatkozásában be kell nyújtani az alvállalkozók tekintetében előírt
nyilatkozatokat, azaz - a Kbt. 3. § 2. pontjában foglaltakra figyelemmel - az alvállalkozók
bevonására vonatkozó Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat is
meg kell tenni.
23.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés során keletkező, a
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlattevő
köteles továbbá biztosítani, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
24.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen szereplő eszközök, anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának,
gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása miatt került sor, az ajánlatkérő azokkal egyenértékű eszközt,
anyagot, eljárást elfogad.
25.) A benyújtani kért igazolásokat, nyilatkozatokat elegendő egyszerű másolatban
becsatolni az ajánlatba, azzal, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a jóteljesítési
biztosíték és a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról szóló
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján.
26.) Az eljárásban keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
27.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb
ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
28.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a legkedvezőbb
ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az
ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján.
29.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az
átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja tartalmazza. Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy
szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek – amennyiben átlátható
szervezetnek minősül - a vállalkozási szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését
követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek
minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és
így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési
kötelezettsége alól.
30.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat benyújtása is
szükséges
az
ajánlattevő
részéről,
amennyiben
nincs
folyamatban
lévő
változásbejegyzési eljárás vele kapcsolatban.
31.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.
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