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AJ[NLATTÉTELI FELHÍV[S 

 

 

Nagylózs KözségÖnkorm{nyzataaj{nlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti 

értékhat{rokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési elj{r{s 

keretében aj{nlattételre hívja fel aj{nlattevőket a „NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 

sz{mú p{ly{zat keretében aNagylózsi Vir{gfüzér Óvoda épületének felújít{sa és 

bővítése”t{rgy{ban indított közbeszerzési elj{r{s keretében az aj{nlattételi 

felhív{sban és jelen aj{nlattételi dokument{cióban részletezettek szerint.  

Tekintettel arra, hogy az építési beruh{z{s becsült értéke nem éri el a 150 millió 

forintot, aj{nlatkérő az aj{nlattételi felhív{s közzététele helyett a Kbt. 122/A. § (1) 

bekezdése szerint h{rom aj{nlattevőt hív fel közvetlenül, egyidejűleg aj{nlattételre. 

 

 

Aj{nlat kiz{rólag az aj{nlattételi felhív{sban és dokument{cióban ismertetett 

megrendelésre adható be. Az aj{nlattételi dokument{ció az aj{nlattételi felhív{sban 

foglaltakat részletezi, konkretiz{lja, így a dokument{ció az aj{nlattételi felhív{ssal 

együtt kezelendő.  

 

 

Az Aj{nlatkérő felhívja aj{nlattevő figyelmét, hogy az aj{nlattételi felhív{sban, 

dokument{cióban és a Kbt.-ben előírt feltételek nem teljesítése az aj{nlat 

érvénytelenségét, illetve kiz{r{st vonhat maga ut{n!  
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AJ[NLATTÉTELI FELHÍV[S 

 

I. Az aj{nlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxsz{ma, valamint elektronikus 

elérhetősége (e-mail) 

 

Az Aj{nlatkérő: 

Nagylózs Község Önkorm{nyzata 

Címe: 9482 Nagylózs,Vörösmarty u. 31/A 

Aj{nlatkérő képviselője: Tóthné Szigeti Éva polg{rmester 

Telefon: +36 99 536-053 

Fax: +36 99 536-057 

E-mail: polgarmester@nagylozs.hu 

Honlap: http://www.nagylozs.hu 

 

Az Aj{nlatkérő nevében Elj{ró: 

ARK[NUM X Kft. 

Székhely: 1165 Budapest, Hangulat utca 14. 

Kapcsolattartó:dr. Czeglédi Eszter 

Telefon: +36-1/321-1173 

Fax: +36-1/413-1461 

E-mail: dr.czegledi.eszter@arkanum.hu 

 

II. A hirdetmény közzététele nélküli t{rgyal{sos elj{r{s jogcíme 

 

A t{rgyal{sos elj{r{s jogcíme: A Kbt. 122/A. § (1) bekezdésealapj{n hirdetmény 

közzététele nélkül induló elj{r{s, tekintettel arra, hogy az építési beruh{z{s becsült 

értéke nem éri el a Sz{zötven millió forintot. 

 

III. A közbeszerzés t{rgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 sz{mú p{ly{zat keretében a Nagylózsi Vir{gfüzér Óvoda 

épületének felújít{sa és bővítése 

Tervezés 

A nyertes aj{nlattevő feladata az épület felújít{s{hoz, bővítéséhez szükséges kiviteli 

tervdokument{ció elkészítése az építési engedély alapj{n. 

 

Aj{nlatkérő 2013.július 17-én megkapta a benyújtott építési engedélyezési 

tervdokument{cióra az építési engedélyt, mely ugyanazon napon jogerőre emelkedett, 

sz{ma: GY-06D/EPH/108-20/2013. 

A nyertes aj{nlattevő feladat{t képezi a NagylózsiVir{gfüzér óvoda felújít{sra és 

bővítése. A meglévő épület egyszintes, s{tortetős építmény, és az 1960-es években épült. 

Az épületen megépítése óta több alkalommal történtek kisebb felújít{si, karbantart{si 

munk{k. 2012. évben valósult meg a tető felújít{sa, valamint a fűtés korszerűsítése egy új 

vegyes-tüzelésű kaz{n valamint puffer tart{ly üzembe helyezésével. Ekkor történt meg 

egy akad{lymentes felj{ró kiépítése. 
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A felújít{s és bővítés sor{n a jelenleg 337,44 m2 bruttó alapterületű óvoda épületének 

felújít{s{nak, valamint a 372 m2 bruttó alapterülettel történő bővítésének 

kellmegvalósulnia, melynek eredményeként – a bővítés ut{n – 709,3 m2 alapterületű lesz 

az óvoda. Az építés sor{n valósuljon meg az épület teljeskörűakad{lymentesítése,13 db 

parkoló kialakít{sa - 1 db mozg{skorl{tozott - a 700 m2 bruttó alapterületű udvar 

fejlesztése. 

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése  

 45453100-8 Felújít{s  

 

IV. A dokument{ció rendelkezésre bocs{t{s{nak módja, hat{rideje, annak beszerzési 

helye: 

Aj{nlatkérő a dokument{ciót térítésmentesen bocs{tja aj{nlattevők rendelkezésére (Kbt. 

52. § (3) bekezdés]. Az aj{nlattételi dokument{ció, az aj{nlattételi felhív{ssal, a jogerős 

építési engedéllyel, valamint {razatlan költségvetéssel egyidejűleg megküldésre kerül az 

aj{nlattevők részére. 

Az engedélyes tervek az aj{nlattételi felhív{s megküldése napj{tól az aj{nlattételi 

hat{ridőig az aj{nlatkérőnél (Nagylózs Község Önkorm{nyzata, 9482 

Nagylózs,Vörösmarty u. 31/A; kapcsolattartó: Olaszyné Fülöp Anita) rendelkezésre {ll, 

munkanapokon 9.00-16.00-ig az aj{nlattételi hat{ridő lej{rt{nak napj{n 9.00-10:00 ór{ig, 

személyesen {tvehető, vagy külön kérelemre postai úton kerül megküldésre. 

 

V. A szerződések meghat{roz{sa, amelynek megkötése érdekében t{rgyalni kív{nnak 

V{llalkoz{si szerződés 

VI. A szerződés időtartama vagy a teljesítés hat{rideje 

Teljesítés hat{rideje a szerződés megkötését követő 5 hónapon belül. 

VII. A teljesítés helye 

9482 Nagylózs, Petőfi S. u. 2/A sz. 302/22. hrsz., valamint 272 hrsz. 

VIII. Az ellenszolg{ltat{s teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszab{lyokra 

hivatkoz{s 

Aj{nlatkérő az ellenszolg{ltat{s összegét100%-ban NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 

azonosítósz{mú p{ly{zati t{mogat{sból kív{nja biztosítani, ezért a nyertes aj{nlattevő 

köteles a T{mogató és a Közreműködő Szervezet {ltal tett valamennyi előír{st a maga 

sz{m{ra kötelező érvényűként elfogadni és v{llalja ezeknek a kötelezettségeknek a 

teljesítését.  

Aj{nlatkérő t{jékoztatja Aj{nlattevőket, hogy utófinanszíroz{s érvényesül, 

azellenszolg{ltat{st a Kbt. 130.§-a (amennyiben az aj{nlattevőként szerződő fél 

ateljesítéshez alv{llalkozót nem vesz igénybe), illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet14.§ (amennyiben az aj{nlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alv{llalkozót 

veszigénybe) rendelkezései alkalmaz{s{val teljesíti. 

A projekt végrehajt{s{ra a 2007-2013 programoz{si időszakban az Európai 

Region{lisFejlesztési Alapból, az Európai Szoci{lis Alapból és a Kohéziós Alapból 

sz{rmazót{mogat{sok felhaszn{l{s{nak rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 

előír{saivonatkoznak. 
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Aj{nlattevő 1 előleg, 3 részsz{mla és egy darabvégsz{mla benyújt{s{ra jogosult.  

Előlegsz{mla a szerződésben foglalt – tartalékkeret és {fa nélkül sz{mított – teljes 

ellenszolg{ltat{s 15%-{nak megfelelő összegre nyújtható be, 

A részsz{ml{k benyújt{sa és kifizetése a kivitelezés al{bbi készültségi fok{hoz 

kötődik,akivitelezői ütemtervnek megfelelően,  

Az 1. részsz{mla benyújt{sa a kiviteli tervdokument{ció {tad{s{t követően nyújtható be, 

az aj{nlati {r 5%-os mértékéig, 

a 2. részsz{mla a kivitelezés 40%-os készültségi fok{t elérve,  

a 3. részsz{mla a kivitelezés 70%-os készültségi fok{t elérve,  

illetőleg a 100%-os készültségi fok{t elérve (sikeres műszaki {tad{s-{tvételt követően) 

végsz{mla nyújtható be. 

Fordított [fa-fizetés érvényesül. 

A kifizetés sor{n az adóz{s rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szab{lyoz{sa alapj{n 

kell elj{rni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. 

Az aj{nlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF  

 

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

késedelmi kötbér napi 100.000.- Ft, de legfeljebb a teljes nettó v{llal{si {r 10%-a. 

meghiúsul{si kötbér: a nettó v{llal{si {r 20%-a, teljeskörű jót{ll{s v{llal{sa 3 év. 

X. A részaj{nlat *46. § (3) bekezdés+, többv{ltozatú (alternatív) aj{nlat *47. §+ 

lehetősége vagy kiz{r{sa 

Aj{nlatkérő részaj{nlat tételi lehetőséget nem biztosít. 

Többv{ltozatú aj{nlat nem tehető. 

XI. Az aj{nlatok bír{lati szempontja (71. §) 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolg{ltat{s. 

XII. A kiz{ró okok 

Az elj{r{sban nem lehet aj{nlattevő, alv{llalkozó, és nem vehet részt az alkalmass{g 

igazol{s{ban olyan gazdas{gi szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, 

tov{bb{ a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontj{nak hat{lya al{ tartozik. Az elj{r{sban nem 

lehet aj{nlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hat{lya al{ tartozik. 

A megkövetelt igazol{si mód: 

Aj{nlattevő vonatkoz{s{ban: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapj{n az 

aj{nlattevőnek aj{nlat{ban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 

kiz{ró okok hat{lya al{, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésk)pontkc)alpontj{t a 310/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §i)pontib)alpontja és a 4. §f)pontfc)alpontj{ban foglaltak 

szerint kell igazolnia. 

Alv{llalkozó és alkalmass{g igazol{s{ra igénybe vett m{s szervezet vonatkoz{s{ban: 

 Aj{nlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően aj{nlat{ban csak 

nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 

(1) bekezdés szerinti kiz{ró okok hat{lya al{ eső alv{llalkozót, valamint az {ltala 

alkalmass{g{nak igazol{s{ra igénybe vett m{s szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerinti kiz{ró okok hat{lya al{. 

 Aj{nlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapj{n saj{t v{laszt{sa szerint: 
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a) saj{t nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti kiz{ró ok hat{lya al{ eső alv{llalkozót, valamint az {ltala 

alkalmass{g{nak igazol{s{ra igénybe vett m{s szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti kiz{ró ok hat{lya al{, vagy 

b) az elj{r{sban megjelölt alv{llalkozó nyilatkozat{t - a meg nem jelöltekre az a) 

pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmass{g igazol{s{ra igénybe vett m{s 

szervezet nyilatkozat{t is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti kiz{ró okok hat{lya al{. 

 

XIII. Az alkalmass{gi követelmények a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak 

Pénzügyi, illetve gazdas{gi alkalmass{g és igazol{si módja: 

AZ ALKALMASS[G 

MINIMUMKÖVETELMÉNYE 

AZ ALKALMASS[G IGAZOL[S[NAK MÓDJA 

Alkalmatlan az aj{nlattevő (közös 

aj{nlattevő), ha az elj{r{st megindító 

felhív{s megküldésétől sz{mított, azt 

megelőző egy évben b{rmelyik élő 

pénzforgalmi sz{ml{j{n volt 30 napot 

meghaladó sorban {lló tétel. 

Az aj{nlattevőnek (közös aj{nlattevőknek) a 

szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi 

és gazdas{gi alkalmass{ga igazol{s{ra 

tartalmaznia kell az aj{nlatnak valamennyi 

sz{mlavezető pénzintézet – az elj{r{st 

megindító felhív{s megküldésétől sz{mított, 

azt megelőző egy évre vonatkozó – adott 

sz{mlasz{mot tartalmazó nyilatkozat{t, az 

al{bbi tartalommal (310/2011. (XII.23.) 

Korm.rendelet 14.§ (1) bek. a) pont: 

- sz{mla megnyit{s{nak időpontja; 

- arra vonatkozó inform{ció, hogy sz{ml{in 

volt-e 30 napot meghaladó sorban {lló tétel 

az elj{r{st megindító felhív{s megküldésétől 

sz{mított, azt megelőző egy évben. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmass{g, és igazol{si módja: 

AZ ALKALMASS[G 

MINIMUMKÖVETELMÉNYE 

AZ ALKALMASS[G IGAZOL[S[NAK MÓDJA 

Alkalmatlan az aj{nlattevő (közös 

aj{nlattevő), ha nem rendelkezik  

 

a)  

az elj{r{st megindító felhív{s 

megküldésétől visszafelé sz{mított öt 

évben teljesített sikeres műszaki {tad{s-

{tvételi elj{r{ssal lez{rult és pozitív 

véleménnyel igazolt, (az igazol{s pozitív 

véleményű, ha tartalmazza, hogy a 

teljesítés az előír{soknak és a szerződésnek 

megfelelően történt) felújít{si/magasépítési 

munk{latokra vonatkozó referenci{kkal, 

melyek értéke összességében elérte a nettó 

Az aj{nlatnak tartalmaznia kell az 

aj{nlattevőre (közös aj{nlattevőkre) 

vonatkozóan az al{bbi dokumentumot: 

a) 

Csatolja 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 

15.§ (2) bekezdés a) pontja alapj{n - 

310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16.§ (5) 

bekezdés szerint igazolva – az elj{r{st 

megindító felhív{s megküldésétől 

visszafelé sz{mítottöt év legjelentősebb 

építési beruh{z{sainak ismertetését 

(legal{bb az ellenszolg{ltat{s összege, 

teljesítés ideje, helye, tov{bb{ nyilatkozni 

kell arról, hogy a teljesítés az előír{soknak 
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90.000.000,- Ft-ot. 

b) az al{bbi szakemberekkel 

 legal{bb 1 fő 244/2006. (XII.5.) Korm. 

rendelet szerinti MV-Ép/A regisztr{ciós 

sz{mú felelős műszaki vezetővel, aki 

rendelkezik felelős műszaki vezetői 

szakmai tapasztalattal; 

 legal{bb 1 fő 244/2006. (XII.5.) Korm. 

rendelet szerinti MV-Ép/ÉV regisztr{ciós 

sz{mú felelős műszaki vezetővel, aki 

rendelkezik felelős műszaki vezetői 

szakmai tapasztalattal. 

és a szerződésnek megfelelően történt-e.)  

b) 

310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§ (3) 

bekezdés d) pontja alapj{n azoknak a 

szakembereknek a megnevezése, 

képzettségük, végzettségük, gyakorlati 

idejük ismertetése, akiket aj{nlattevő be 

kív{n vonni a teljesítésbe. 

Aj{nlatkérő a képzettség, gyakorlat és 

végzettség ismertetése tekintetében 

részletes szakmai önéletrajzot kéri 

becsatolni. 

 

XIV. Bír{lati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolg{ltat{s 

A legalacsonyabb összegű ellenszolg{ltat{s alatt aj{nlatkérő az aj{nlattételi 

dokument{cióban részletezetteknek megfelelően a műszaki leír{s alapj{n a kiviteli 

tervek és az építési beruh{z{s megvalósít{s{ra vonatkozó egyösszegű nettó forint{lis 

értéket érti. Az értékelési szempont tekintetében tett megaj{nl{sa al{t{maszt{s{ra 

aj{nlattevőnek a dokument{ció mellékletét képező {razatlan költségvetést ki kell töltenie 

és be kell csatolnia aj{nlat{ba. 

XV. A hi{nypótl{s lehetősége vagy annak kiz{r{sa 

Aj{nlatkérő a hi{nypótl{s lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelőenbiztosítja. 

Nem rendel el az aj{nlatkérő újabb hi{nypótl{st arra vonatkozóan, ha a hi{nypótl{ssal 

az aj{nlattevő az aj{nlatban kor{bban nem szereplő gazdas{gi szereplőt von be az 

elj{r{sba, és e gazdas{gi szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hi{nypótl{s – 

feltéve, hogy az elj{r{st megindító felhív{sban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy 

csak az {ltala meghat{rozott korl{toz{ssal) rendel el újabb hi{nypótl{st. A kor{bban 

megjelölt hi{nyok a későbbi hi{nypótl{sok sor{n m{r nem pótolhatók. 

XVI. Az aj{nlattételi hat{ridő 

2013. augusztus 5. 10.00 (CET) óra 

XVII. Az aj{nlat benyújt{s{nak címe 

Nagylózs Község Önkorm{nyzata 

9482 Nagylózs,Vörösmarty u. 31/A 

XVIII. Az aj{nlattétel nyelve 

Az aj{nlattétel nyelve a magyar nyelv, joghat{s kiz{rólag a magyar nyelvű okiratokhoz 

és nyilatkozatokhoz kötődik. 

XIX. Az aj{nlat(ok) felbont{s{nak helye, ideje 

Az aj{nlatok felbont{s{nak helye: 

Nagylózs Község Önkorm{nyzata 

9482 Nagylózs,Vörösmarty u. 31/A 

2013. augusztus 5. 10.00 (CET) óra 

 

XX. Az aj{nlat(ok) felbont{s{n jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghat{rozott személyek jogosultak jelen lenni az 

aj{nlatok felbont{sakor. 
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XXI. Az aj{nlati kötöttség minim{lis időtartama 

Az aj{nlattételi hat{ridő lej{rt{tól sz{mított 30 nap. 

 

XXII. Egyéb inform{ciók 

1. Az aj{nlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghat{rozott formai követelményeknek 

megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak {ltal cégszerűen al{írva, 1 péld{nyban kell 

benyújtani, z{rt csomagol{sban, magyar nyelven, papír alapon.  

2. Az aj{nlatokat CD lemezen is be kell adni szkennelve, PDF form{tumban. Amennyiben 

a CD lemezen és a nyomtatott form{ban benyújtott aj{nlat között eltérés van, vagy az 

aj{nlatok bont{sakor a CD lemez tartalma nem olvasható, úgy az aj{nlatkérő a 

nyomtatott form{ban megadott adatokat tekinti ir{nyadónak. 

3. Az aj{nlathoz csatolni kell az aj{nlatban szereplő dokumentumokat al{író, aj{nlattevő, 

amennyiben igénybe vesz akkor az alv{llalkozó, valamint az alkalmass{g igazol{s{ban 

részt vevő gazdas{gi szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének al{ír{si 

címpéld{ny{tvagy ügyvéd {ltal ellenjegyzett al{ír{s mint{j{t. Amennyiben az aj{nlatot 

nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja al{, akkor az adott személy(ek)nek az 

aj{nlattevő al{ír{s{ra vonatkozó, a meghatalmazott al{ír{s mint{j{t is tartalmazó, a 

cégjegyzésre jogosult képviselő {ltali, cégszerű al{ír{ssal ell{tott meghatalmaz{s{t is 

szükséges csatolni. 

4. Az aj{nlat oldalait folyamatos oldalsz{moz{ssal kell ell{tni, és az aj{nlathoz tételes 

oldalsz{moz{sra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagol{sra jól 

olvashatóan kérjük felírni: „NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 sz{mú p{ly{zat keretében a 

Nagylózsi Vir{gfüzér Óvoda épületének felújít{sa és bővítése” – „közbeszerzési aj{nlat” – 

„aj{nlattételi hat{ridő előtt nem bontható fel!” 

5. Aj{nlatkérő akkor tekinti az aj{nlatot hat{ridőre benyújtottnak, ha az az aj{nlattételi 

hat{ridő lej{rt{nak időpontj{ig beérkezik jelen felhív{s XVII. pontj{ban írt helyszínre. 

6. A közbeszerzési elj{r{s sor{n valamennyi levelezésre, t{jékoztat{sra és egyéb 

dokumentumra kérjük feltüntetni az al{bbi inform{ciókat: 

  aj{nlatkérő neve: Nagylózs Község Önkorm{nyzata 

  elj{r{s megnevezése „NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 sz{mú p{ly{zat keretében a 

Nagylózsi Vir{gfüzér Óvoda épületének felújít{sa és bővítése” 

  a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxsz{ma és e-mail címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elir{nyít{s{ért az 

aj{nlatkérőt felelősség nem terheli. 

7. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. 

Új Széchenyi Terv Nyugat-Dun{ntúli Operatív Program Nevelési intézmények fejlesztése 

NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 

8. Aj{nlattevő csatoljon műszaki és pénzügyi ütemtervet. 

9. Az igazol{sokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 

m{solatban kérjük benyújtani. (Ahol Aj{nlatkérő valamely irat egyszerű m{solatban 

történő benyújt{s{t írja elő, az eredeti irat benyújt{s{t is elfogadja!) 

10. Aj{nlatkérő felhívja az aj{nlattevők figyelmét, hogy a jelen felhív{sban az 

aj{nlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdas{gi, illetve műszaki és 
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szakmai alkalmass{g{nak feltételeit és ennek igazol{s{t a minősített aj{nlattevők 

jegyzékéhez képest szigorúbban hat{rozta meg. 

11. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az aj{nlattevőnek nyilatkoznia kell az aj{nlati 

felhív{s feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolg{ltat{sra vonatkozóan. 

12. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az aj{nlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középv{llalkoz{sokról, fejlődésük t{mogat{s{ról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középv{llalkoz{snak minősül. 

13. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az aj{nlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 

tartalmazza az aj{nlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, sz{mszerűsíthető 

adatokat, amelyek az értékelési szempont alapj{n értékelésre kerülnek. 

14. A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapj{n aj{nlatkérő előírja, hogy az aj{nlattevő 

aj{nlat{ban köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az aj{nlattevő alv{llalkozót kív{n igénybe venni, az ezen részek 

tekintetében a közbeszerzés értékének tíz sz{zalék{t meghaladó mértékben igénybe 

venni kív{nt alv{llalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a sz{zalékos ar{ny{t, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alv{llalkozók közre fognak működni.A megjelölés 

és igénybe vétel nem érinti az aj{nlattevő teljesítésért való felelősségét. Aj{nlatkérő 

felhívja aj{nlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 

15. Amennyiben az előírt alkalmass{gi követelményeknek az aj{nlattevő m{s szervezet 

(vagy személy) kapacit{s{ra t{maszkodva kív{n megfelelni, meg kell jelölni az 

aj{nlatban ezt a szervezetet és az elj{r{st megindító felhív{s vonatkozó pontj{nak 

megjelölésével azon alkalmass{gi követelményt (követelményeket), melynek igazol{sa 

érdekében az aj{nlattevő ezen szervezet erőforr{s{ra (is) t{maszkodik. A kapacit{sait 

rendelkezésre bocs{tó szervezet az előírt igazol{si módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmass{gi feltételnek történő megfelelést, tov{bb{ köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforr{sok rendelkezésre 

{llnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

16. Amennyiben aj{nlattevő a szerződés teljesítéséhez alv{llalkozót vesz igénybe 

Aj{nlatkérő a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdése alapj{n teljesíti az 

ellenszolg{ltat{st, amennyiben nem vesz igénybe alv{llalkozót akkor a Kbt. 130.§ 

(1)-(6) bekezdései alapj{n teljesíti az ellenszolg{ltat{st. 

17. A közös aj{nlattevők a Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmass{gi 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kiz{rólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdas{gi szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

18. Amennyiben aj{nlattevő a jelen felhív{s Műszaki, illetőleg szakmai alkalmass{gi 

igazol{si mód a) pontjaiban előírt alkalmass{gi feltételt olyan építési beruh{z{ssal 

kív{nja igazolni, amely konzorciumi, vagy alv{llalkozói teljesítésre vonatkozik, 

Aj{nlatkérő azt az építési beruh{z{st fogadja el, amely konzorciumi tagként, 

alv{llalkozóként saj{t h{nyadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt az építési 

beruh{z{sok bemutat{s{n{l adj{k meg a saj{t teljesítés mértékét HUF-ban és 

natur{li{ban - az alkalmass{g megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi 

tartalomban). 
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19. Szakemberek bevon{s{val kapcsolatos követelmények: Az aj{nlatkérő t{jékoztatja az 

aj{nlattevőt, hogy a felhív{s Műszaki, illetőleg szakmai alkalmass{gi igazol{si mód b) 

pontj{ban meghat{rozott szakemberek vonatkoz{s{ban a szerződés tartalmazni fogja, 

hogy a nyertes Aj{nlattevő a szerződés teljesítéséhez kiz{rólag az aj{nlat{ban az adott 

feladatra megjelölt szakembert veheti igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a 

szerződéskötéskor előre nem l{tható ok következtében – be{llott lényeges körülmény 

miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az aj{nlatban megjelölt 

szakemberrel, az aj{nlatkérő m{s szakember közreműködéséhez is hozz{j{rulhat 

feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési elj{r{sban az adott szakemberre 

meghat{rozott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

20. Aj{nlatkérő előírja, hogy Aj{nlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében t{jékozódjanak a 

munkavégzés területén hat{lyos adóz{sra, környezetvédelemre, valamint a 

munkav{llalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. 

Aj{nlattevőnek nyilatkoznia kell e tekintetben. 

21. Aj{nlatkérő t{jékoztatja Aj{nlattevőket, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 

csak azok a cégek folytathatj{k, amelyek regisztr{ltatj{k magukat a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamar{n{l. A benyújtott aj{nlatnak erre vonatkozó igazol{st 

tartalmaznia kell. Aj{nlatkérő felhívja az aj{nlattevők figyelmét a 306/2011. (XII. 23.) 8. 

§ (1) bekezdése alapj{n –az épített környezet alakít{s{ról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. (Étv) 39. § (7) bekezdésére, valamint a gazdas{gi kamar{król szóló 1999. 

évi CXXI. törvény 8/A. §-a. Aj{nlattevőknek az aj{nlatukban a kamarai regisztr{cióról 

nyilatkozniuk kell. 

22. Aj{nlatkérő előírja, hogy az aj{nlattevőnyilatkozatban tiszt{zza, hogy 

melyszakembert mely pozícióra jelöli, illetve,hogy nyertesség esetén gondoskodik az 

adott szakemberek kamarai regisztr{ciój{ról. Aj{nlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, 

hogy a regisztr{ció elmarad{sa a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § 

(4) bekezdés alapj{n. A magyarorsz{gi letelepedésű szakemberek tekintetében a 

jogszab{ly szerinti jogosults{g meglétét aj{nlatkérő a kamara honlapj{ról ellenőrzi az 

értékelés sor{n. Kérjük megadni a jogosults{g elérési útvonal{t az értékelés könnyítése 

célj{ból. Aj{nlatkérő jelzi, hogy amennyiben nem szerepel a szakértő a 

nyilv{ntart{sban, vagy a nyilv{ntart{s nem elérhető, akkor a jogosults{got igazoló 

dokumentum benyújt{sa szükséges. 

23. Az aj{nlatkérő kiköti, hogy személyesen az aj{nlatokat leadni csak munkanapokon 

09.00 ór{tól 15.00 ór{ig (az aj{nlattételi hat{ridő lej{rt{nak napj{n 10.00 ór{ig) 

lehetséges. Az aj{nlat postai megküldése esetén az aj{nlatkérő felhívja az aj{nlattevők 

figyelmét arra, hogy az aj{nlatoknak az aj{nlattételi hat{ridő lej{rt{nak napj{n 10.00-ig 

be kell érkeznie. Az aj{nlatok bead{si módja megv{laszt{s{nak minden 

következményét az aj{nlattevők kötelesek viselni! 

24. Aj{nlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésének megfelelően j{r el.  

25. Közös aj{nlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös aj{nlattevőknek 

egy közösen megtett külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell v{llalniuk a 

szerződés szerződésszerű teljesítésére. 

Az aj{nlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségv{llal{sról szóló meg{llapod{st 

(konzorci{lis szerződést), amely tartalmazza az aj{nlattevők között a közbeszerzési 
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elj{r{ssal kapcsolatos hat{skörök bemutat{s{t, kijelöli azon aj{nlattevőt, aki a 

konzorciumot az elj{r{s sor{n kiz{rólagosan képviseli, illetőleg a közös aj{nlattevők 

nevében hat{lyos jognyilatkozatot tehet. A meg{llapod{snak azt is tartalmaznia kell, 

hogy a közös aj{nlattevők nyertességük esetén a szerződésben v{llalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös aj{nlattevő készfizető kezesként 

egyetemleges felelősséget v{llal. 

26. A nyertes(ek) {ltal létrehozandó gazdas{gi t{rsas{g, illetve jogi személy (adott 

esetben): nem követelmény, de közös aj{nlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban és a 95. § (2) 

bekezdésben foglaltak szerint kell elj{rni. 

27. Az aj{nlattevőnek az aj{nlat{hoz csatolnia kell az {razott költségvetést. 

28. Az aj{nlattételi felhív{s megküldésének napja: 2013. július 18. 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

Alulírott  <<<<<<<<<..,  a(z)  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. aj{nlattevő  

nevében  elj{rva  ezúton  telefax/e-mail  útj{n  visszaigazolom,  hogy  a kor{bbi oldalakon és ezen 

az oldalon  lévő  – összesen  tíz  (10)  sz{mozott oldalból {lló – aj{nlattételi felhív{st, 

valamintharmincnégy (34)sz{mozott oldalból {lló – aj{nlattételi dokument{ciót, tov{bb{ az 

{razatlan költségvetést és a jogerős építési engedélyt hi{nytalanul megkaptam és az azokban 

foglaltakat tudom{sul vettem.  

 

<<<<<<.., 2013. ....................... < 

<<<<<<<<<<<<<.  

cégszerű al{ír{s 


