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Ajánlattételi felhívás 

 

1.  Az ajánlatkér ő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: 

név: Csabdi Község Önkormányzata 
cím: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
telefon: +36-22/350-103 
fax: +36-22/350-103 
e-mail: pmh@csabdinet.hu  
képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.  Az eljárás fajtája 

A Kbt. 122/A. § bekezdés szerinti eljárás, mivel az  építés becsült 
értéke meghaladja a nettó tizenötmillió forintot, d e nem éri el a 
százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalá s tartása nem 
szükséges. 

3.  Az ajánlatkér ő által a szerz ődéshez rendelt elnevezés 

„Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al”” 

4.  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, ha tárideje, 
beszerzési helye és pénzügyi feltételei 

Ajánlatkér ő az ajánlatadás megsegítése érdekében külön dokumen tációt 
készít, melyet az ajánlattételi felhívással egyidej űleg küld meg az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl ők részére. 

5.  A szerz ődés meghatározása: 

Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al” 

6.  A beszerzés tárgya és mennyisége: 

Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al”: 

− Szakfelügyelet biztosítása 
− Bontási munkák 
− Szerkezetépítés, pályaszerkezet építése 433 méteren  
− Közműépítés 
− Forgalomtechnika 
− Területrendezés 

 
Mennyiségek a dokumentáció részét képez ő árazatlan költségvetés 
tartalmazza. 

7.  A szerz ődés id őtartama, vagy a teljesítés határideje: 

A vállalkozási szerz ődés aláírását követ ő 60 nap. A Vállalkozó 
el őteljesítésre jogosult. 
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8.  A teljesítés helye: 

Csabdi község, Béke utca 

9.  A szerz ődést biztosító mellékkötelezettségek: 

Jótállási kötelezettség: m űszaki átadás-átvétel lezárásától 
számított 3 év 

 

Késedelmi kötbér (ÁFA nélkül számított szerz ődéses összeg 0,5%-a 
naptári naponta, maximum a nettó szerz ődéses összeg 20%-a). A 
késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrend el őt megilleti a 
szerz ődés rendkívüli felmondásának joga. 

 

Meghiúsulási kötbér: ÁFA nélkül számított szerz ődéses összeg 20%-a. 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi köt bér 
érvényesítését kizárja. 

 

A jótállási igények biztosítására jólteljesítési bi ztosíték (a 
szerz ődés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatá s 
összegének 3%-a), melyet a vállalkozó a Kbt. 126. §  (4) bekezdése 
szerinti határid őre, a jótállási kötelezettség kezdetének 
id őpontjára a megrendel ő rendelkezésére bocsát, melynek a jótállási 
id ő el őre becsült lejártáig kell hatályban maradnia. 

 

Nyilatkozat csatolása a Kbt. 126. § (5) bekezdése a lapján, hogy a 
jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekez dése szerinti 
határid őre Megrendel ő rendelkezésére bocsátja: 

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § 6) beke zdés (a) 
pontban foglaltak szerint, az ajánlattev őként szerz ődő fél 
választása szerint teljesíthet őek az el őírt pénzösszegnek az 
ajánlatkér őként szerz ődő fél 11734190-15348465-00000000 számú 
fizetési számlájára történ ő befizetéssel vagy bankgarancia vagy 
banki készfizet ő kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerz ődés alapján kiállított - készfizet ő kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

A szerz ődést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos  
részletes leírást a szerz ődéstervezet tartalmazza. 

A szerz ődés teljesítéséhez szükséges a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. 
9. § szerinti felel ősségbiztosítás (biztosítási szolgáltatás 
minimuma: 5.000.000 HUF/káresemény, 10.000.000 HUF/  biztosítási év) 
megléte. Ajánlattev ő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata 
nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkö tend ő 
vállalkozási szerz ődés teljesítéséhez el őírt felel ősségbiztosítást a 
szerz ődéskötés id őpontjára megköti vagy a meglév ő 
felel ősségbiztosítását – a fent meghatározott összegkeret ek ezen 
szerz ődésre való fenntartása mellett - jelen szerz ődés teljesítésére 
vonatkozóan is kiterjeszti. 
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Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev ő nyilatkozatát a 
felel ősségbiztosítás megkötésének ill. kiterjesztésének s zándékáról. 

10.  Az ajánlatkér ő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei 

A szerz ődés finanszírozása a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendel et 
szerinti a vis maior támogatásból és az önkormányza t forrásaiból 
történik. 
 
A támogatás mértéke 70,000000%. A számlák nettó öss zegének 
30,000000%-a az ajánlatkér ő önerejéb ől, 70,000000%-a központi hazai 
támogatásból kerül finanszírozásra a támogatott öss zegen belül. A 
támogatott összegen felüli esetleges összegek finan szírozása 100%-
ban az önkormányzat forrásaiból történik. 
 

Ajánlatkér ő el őleget nem biztosít. 

 

A szerz ődésszer ű és a jogszabályoknak megfelel ően benyújtott – a 
306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (4)-(5) bek ezdéseinek 
rendelkezéseit figyelembe vett - Vállalkozó által k iállított 1 db 
végszámla és mellékletei az ajánlatkér őként szerz ődő fél általi 
kézhezvételét ől számított – a számlán feltüntetett alvállalkozói 
teljesítés ellenértéke - 30 napon belül átutalással  kerül 
kiegyenlítésre, a számlán feltüntetett f ővállalkozói teljesítés 
ellenértéke 15 napon belül kerül átutalásra, amenny iben az 
ajánlattev őként szerz ődő fél az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette, 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre : 306/2011 
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés, 2011. évi CVIII. 
Törvény (Kbt.) 130. § (1)-(4) és (6) bekezdése, 4/2 011. (I.28.) 
Kormányrendelet. 
 
A beruházás becsült értéke: nettó 15.609.674 forint . 
 
Az ajánlattétel, a szerz ődés és a kifizetések pénzneme a forint. 

11.  Annak meghatározása, hogy az ajánlattev ő tehet-e többváltozatú 
ajánlatot: nem 

12.  Annak meghatározása, hogy az ajánlattev ő a beszerzés tárgyának 
egy részére tehet-e ajánlatot: nem 

13.  Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

Ajánlatkér ő az ajánlatokat a „legalacsonyabb összeg ű 
ellenszolgáltatás” szerint értékeli. 
 
Ajánlati ár  (Ft-ban megadva) - Az ajánlati ár megadása során 
ajánlattev őnek figyelembe kell vennie, hogy a megadott ajánlat i 
árnak magában kell foglalnia az ajánlattételi felhí vás 4. pontjában 
megfogalmazott feladatok ellátásával és a szerz ődéses feltételek 
elfogadásával felmerül ő minden anyag-, díjköltséget, adót és 
járulékot, továbbá minden egyéb felmerül ő szokásos költséget. 
Ajánlatkér őnek nem áll módjában az ajánlati áron túl további 
kifizetéseket teljesíteni. 
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14.  A kizáró okok 

Az ajánlatkér ő által el őírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
 
Magyarországon letelepedett ajánlattev ők esetén a Közbeszerzési 
Értesít ő 2013. évi 141. számában (2013. november 29.) megje lent 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában, a nem Magyaror szágon 
letelepedett ajánlattev ők esetén a Közbeszerzési Értesít ő 2012. évi 
61. számában (2012. június 1.) megfogalmazottak az irányadóak. 
 
Kizáró okok: 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev ő (közös ajánlattétel esetén 
egyik ajánlattev ő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt  
vev ő gazdasági szerepl ő, akivel szemben az alábbi feltételek 
bármelyike fennáll: 
Az ajánlattev ővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik 
ajánlattev ővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkal masság 
igazolásában részt vev ő gazdasági szerepl ővel szemben a Kbt. 56.§ 
(1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f ) pontjaiban - 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  
Az ajánlattev ővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik 
ajánlattev ővel) szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatáro zott 
kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
2) Az Ajánlatkér ő kizárja az olyan ajánlattev őt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvev ő gazdasági szerepl őt, akivel 
szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
 
Az igazolás módja: 
1. Az ajánlattev ő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattev ő 
külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni arról, hog y nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá. . A Kbt. 56.§ (1) bekezdés  k) pont kc) 
alpontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a Kr.4 . § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, valam int a Kbt. 56.§ 
(2) bekezdését a Kr. 12. § - ban foglaltak szerinti  nyilatkozattal 
kell igazolnia. 
 
2. A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan ajánlat tev ő 
nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan  jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet, amely 
ajánlattev őben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik ; amennyiben van 
ilyen szervezet, ajánlattev ő köteles azt megnevezni, továbbá 
nyilatkozatot csatolni, hogy annak vonatkozásában a  Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem álln ak fenn. 
 
3. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolá sában résztvev ő 
gazdasági szerepl ő tekintetében ajánlattev ő a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában a rról, hogy a 
szerz ődés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ bek ezdésben 
megfogalmazott kizáró okok hatálya alá es ő alvállalkozót, valamint 
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev ő gazdasági 
szerepl őt. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) va gy b) 
pontjában foglaltak szerint a Kbt. 57. § (1) bekezd és a)-d) és f) 
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pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában  ajánlattev ő 
választása szerint: 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem ves z igénybe a Kbt. 
57. § szerinti kizáró okok hatálya alá es ő alvállalkozót, valamint 
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatály a alá,  
vagy  
b)az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyújt be nyi latkozatot - a 
meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett má s szervezet is 
benyújthat be nyilatkozatot arról, hogy a szervezet  nem tartozik a 
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato kat a felhívás 
feladásának dátumától kell keletkeztetni. 

15.  Az alkalmassági követelmények: 

15.1. Az ajánlattev ők pénzügyi-gazdasági és m űszaki-szakmai 
alkalmassága igazolására kért adatok és tények: 

A pénzügyi-gazdasági és m űszaki-szakmai alkalmasság igazolásához a 
következ ő dokumentum benyújtása szükséges: 
 
Ajánlattev ő nyilatkozata, hogy megfelel az ajánlatkér ő által el őírt 
alkalmassági követelményeknek. 

15.2. Az ajánlattev őnek a szerz ődés teljesítésére alkalmatlanná 
min ősítésének szempontjai: 

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelmény e(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattev ő, ha 
 
P/1 
Az ajánlattev ő által az ajánlattételi felhívás megküldését megel őző 
3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya (útépítés, útf elújítás) 
szerinti nettó árbevétele nem éri el a 10.000.000 F t összeget. 
 
Amennyiben az ajánlattev ő nem rendelkezik három üzleti év árbevételi 
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt  id őszak 
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének el  kell érnie az 
10.000.000 Ft összeget. 
 
Az P/1 pont tekintetében az ajánlattev ő, és a közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattev ő, alvállalkozó vagy alkalmasság 
igazolásában részt vev ő gazdasági szerepl ő a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdésekben el őírtak alapján elegend ő, ha közülük egy felel meg. 
 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
310/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal, 
vagy helyette ajánlatkér ő elfogadja az ajánlattev ő a 14. § (8) 
bekezdése szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát is,  hogy megfelel az 
ajánlatkér ő által el őírt alkalmassági követelményeknek. 
(Dokumentáció 5. számú melléklet). 
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A Kbt. 55. § (6) bekezdése c) pontja esetén, a gazd asági és pénzügyi 
alkalmasság igazolása során az ajánlattev ő ajánlatában be kell 
nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vev ő más szervezet 
nyilatkozatát, mely szerint jelen közbeszerzési elj árás 
eredményeként megkötend ő szerz ődés teljesítésének teljes id őszakára 
vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi V. törvény 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkér őt az 
ajánlattev ő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítés ével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

A követelményeknek való megfelel ősségr ől szóló nyilatkozatot az 
ajánlattételi felhívás megküldését követ ően kell keletkeztetni. 

 
A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

Alkalmatlan az ajánlattev ő, ha nem rendelkezik 
 
M/1 
az ajánlattételi felhívás megküldését ől visszafelé számított 5 évben 
legalább 1 db nettó 10 mFt értéket elér ő legalább útépítésre, vagy 
útfelújításra vonatkozó teljesített, m űszaki átadás-átvétellel 
lezárt szerz ődéssel. 
 
M/2 
Az alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkez ő szakemberrel: 

1 f ő építésvezet ő, mely rendelkezik: 

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV -KÉ 
jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles épít őmérnöki 
végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlati id ővel 

vagy 

b)  a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ  
jogosultság megszerzéséhez szükséges épít őmérnök, 
mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízel látási 
mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök  
végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlati id ővel 

és 

� a fels őfokú végzettség megszerzését ől számított legalább 2 
éves szakmai gyakorlat építési m űszaki vezet őként útfelújítás 
területen. 

 
A megajánlott szakembernek az ajánlattétel id őpontjában az 
ajánlatban megnevezett gazdasági szerepl ővel munkaviszonyban vagy 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia, vagy a 
vállalkozás személyesen közrem űköd ő tagja kell, hogy legyen. Az 
id őben párhuzamos gyakorlati id ők csak egyszer számítanak bele az 
adott szakember gyakorlati idejébe. 
 
Szerz ődéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/2 p ontjában 
felsorolt m űszaki szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök  
Kamarai (www.mmk.hu) névjegyzékben, melyet a szerz ődés teljes 
id őtartama alatt biztosítani kell. 
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Abban az esetben amikor a megjelölt szakember az aj ánlattételi 
határid őben már rendelkezik a megkövetelt jogosultsággal, a z 
ajánlatban a szakért ők felsorolásánál az Ajánlattev ő tüntesse fel a 
szakember kamarai nyilvántartási számát, nyilvántar tást vezet ő 
megyei kamara megnevezését, a jogosultság érvényess égének id őszakát 
és a jogosultság elektronikus elérési útvonalát. Eb ben az esetben a 
szerz ődésbe bevonni kívánt szakember tekintetében a megkö vetelt 
jogosultság érvényességét Ajánlatkér ő ellen őrzi az illetékes szakmai 
szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban.  Amennyiben a 
szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellen őrizhet ő 
az ingyenesen elérhet ő nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot 
igazoló dokumentum benyújtása szükséges 
 
Ajánlattev őnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arró l, 
hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakem bereket mely 
pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon  arról, hogy a 
megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vét ellel a szerz ődés 
megkötéséig, illet őleg a szerz ődés teljes id őtartama alatt 
rendelkezni fog. 
 
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattev ő szerz ődéskötést ől 
való visszalépésének min ősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, 
melynek következtében a második legkedvez őbb ajánlatot nyújtóval 
köti meg Ajánlatkér ő a szerz ődést. 
 
Az M/1 és M/2 pont tekintetében ajánlattev ő, a közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattev ő, alvállalkozó valamint alkalmasság 
igazolásában részt vev ő gazdasági szerepl ő a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdésekben el őírtak alapján is megfelelhetnek. 
 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
310/2011. Korm. rend. 15. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattal, 
vagy helyette ajánlatkér ő elfogadja az ajánlattev ő a 17. § (6) 
bekezdése szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát is,  hogy megfelel az 
ajánlatkér ő által el őírt alkalmassági követelményeknek. 
(Dokumentáció 5. számú melléklet). 
 
A követelményeknek való megfelel ősségr ől szóló nyilatkozatot az 
ajánlattételi felhívás megküldését követ ően kell keletkeztetni. 

16.  Zöld közbeszerzés 

Az ajánlatkér ő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó 
kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében el őírja, hogy a 
nyertes ajánlattev ő (vállalkozó) a projekt megvalósítása során a 
levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztet éseket els ősorban 
elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas 
nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 50%-
ban. 

A kivitelezés során be kell tartani „a leveg ő védelmér ől” szóló 
306/2010. (II. 14.) Korm. rendelet el őírásait, építés közben a 
munkagépek károsanyag kibocsátásával nem lehet túll épni „a 
leveg őterheltségi szint határértékeir ől és a helyhez kötött 
légszennyez ő pontforrások kibocsátási határértékeir ől” szóló 4/2011. 
(I.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat. 
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A Vállalkozó köteles betartani „az építési és bontá si hulladékok 
kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004.( VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet el őírásait, valamint az építési hulladékokat 
kizáróan a Környezetvédelmi Felügyel őségi engedéllyel rendelkez ő 
szeméttelepre, vagy hulladéklerakóra szállíthatja e l. 

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles betartani 
„a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeir ől” szóló 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet el őírásait. 

17.  Projekttársaság  

A nyertes ajánlattev ő vonatkozásában gazdasági társaság 
létrehozására nincs lehet őség. 

18.  Hiánypótlás lehet őségének biztosítása: 

Ajánlatkér ő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a ill. a 122. § (4) be kezdés 
szerint biztosítja az ajánlattev őnek. Amennyiben ajánlattev ő 
hiánypótlásával korábban nem szerepl ő gazdasági szerepl őt von be az 
eljárásba, e gazdasági szerepl őre tekintettel ajánlatkér ő 
hiánypótlást nem rendel el. 

19.  Ajánlattételi határid ő: 

2014. május 16. 10:00 óra 

20.  Az ajánlat benyújtásának címe: 

Kp. Kft. irodája 
2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4. 

21.  Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar 

22.  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Kp. Kft. irodája 
2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4. 
Mobil: 70/340-2579, 70/335-3215 

 
2014. május 16. 10:00 óra 

23.  Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlatkér ő, 
az ajánlattev ők, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesül ő ajánlatkér ő 
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szer vek 
képvisel ői, illet őleg személyek lehetnek jelen. 

24.  Az ajánlati kötöttség minimális id őtartama 

Az ajánlattételi határid ő lejártát követ ő 60 nap. 
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25.  Az eljárás eredményér ől szóló összegezés megküldésének napja és 
a szerz ődéskötés tervezett id őpontja 

Az eljárás eredményér ől szóló összegezés megküldésének tervezett 
napja: 

2014. május 30. 
 

A szerz ődéskötés tervezett id őpontja: 
 
2014. június 10. 

26.  Az Európai Unióból származó forrásból támogatott pr ojektre 
vonatkozó információ 

„Écs és térsége szennyvíztisztító telepének korszer űsítése és 
bővítése, azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0063)”  

27.  Egyéb információk: 

Az Ajánlatkér ő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati 
biztosíték nyújtásához. 
 
Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kel l benyújtani. 
Ajánlatkér ő el őírja az ajánlattev őknek, hogy az aláírt ajánlatukat 
teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkoz atukat, 
igazolásokat stb.) *.pdf (Acrobat) formátumú elektr onikus 
másolatban, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD)  1 példányban is 
nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Am ennyiben a papír 
alapú példány és az elektronikus adathordozón beado tt ajánlat között 
eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint 
kerül értékelésre, ajánlatkér ő azt tekinti irányadónak. 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, a 20. pontban megad ott címre, 
sérülésmentes csomagolásban, sérülésmentesen nem bo ntható módon 
összef űzve, közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani.  
 
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás  során mindennem ű 
kapcsolattartás, levelezés magyar nyelven történik.  Joghatás 
kiváltására csak magyar nyelv ű okiratok, nyilatkozatok alkalmasak. 
 
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkér ő csak akkor tekinti 
határid őn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határid őig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséb ől ered ő kockázat az 
ajánlattev őt terheli. 
 
 
Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az  ajánlattev ő 
köteles megjelölni: 

− a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 

− az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a s zázalékos 
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alváll alkozók 
közre fognak m űködni. 
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Az alvállalkozók fentiek szerinti megjelölése és ig énybevétele nem 
érinti az ajánlattev ő teljesítésért való felel ősségét (Kbt. 40. §(2) 
bekezdés).  
 
Az ajánlattev őnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 60. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatko znia kell arról 
is, hogy a Kkv. tv. szerint mikro-, kis vagy középv állalkozásnak 
min ősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdés). 
 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésé nek e) pontja 
alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz a hiánypót lást követ ően sem 
csatolták a közös ajánlattev ők által cégszer űen aláírt közös 
ajánlattételi megállapodást, amely megfelel valamen nyi alábbi 
követelménynek: 

− tartalmazza a Közös Ajánlatban részt vev ő felek nevét és 
székhelyét; 

− tartalmazza a Közös ajánlattev ő nevét; 
− tartalmazza a közbeszerzési eljárás tárgyát és az e ljárást 

megindító hirdetményre való utalást; 
− tartalmazza a közös ajánlattev ők közös fellépése formájának 

ismertetését (önálló gazdasági társaságot ill. jogi  személyt 
alapítanak, vagy a Közös ajánlattev ők képviseletére jogosult 
személy keresztül fut a számlázás, vagy külön-külön  
számláznak a megállapodásnak megfelel ő százalékos aránynak 
megfelel ően); 

− tartalmazza Közös Ajánlattev ők vállalkozási díjból való 
részesedésének mértékét; 

− tartalmazza a Közös ajánlattev ők képviseletére jogosult 
személy aláírási mintáját, valamint az ajánlat aláí rása 
módjának ismertetését; 

− tartalmazza a közös ajánlattételi megállapodás célj át; 
− a feladat megosztását naturáliákban, és pénzügyileg  is; 
− tartalmazza a vezet ő ajánlattev ő (a képvisel ő) megjelölését 

azzal, hogy a képvisel ő korlátozás nélkül jogosult valamennyi 
ajánlattev őt képviselni az ajánlatkér ővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó es etleges 
további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkér ő által az 
ajánlattev ő, illetve az ajánlattev ő által az ajánlatkér ő felé 
megteend ő, illetve megtehet ő jognyilatkozatok tekintetében; 

− tartalmazza külön-külön a közös ajánlattev ők azon 
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést va gy az 
el őleg igénylését követ ően a kifizetés megtörténhet; 

− tartalmazza valamennyi közös ajánlattev ő nyilatkozatát arról, 
hogy egyetemleges felel ősséget vállalnak a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötend ő szerz ődés szerz ődésszer ű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

− az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályo s, és 
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végreha jthatósága 
nem függ felfüggeszt ő (hatályba léptet ő), illetve bontó 
feltételt ől. 

 
A 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 20. § (4) beke zdése alapján a 
min ősített ajánlattev őnek szintén külön kell igazolnia a szerz ődés 
teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények 
tekintetében, amelyeknél az ajánlatkér ő a 18. § (3) bekezdése 
alapján meghatározott min ősítési szempontokhoz képest – szigorúbban 
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állapítja meg az ajánlattev ő pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
Ajánlatkér ő az ajánlattételi felhívás 15.1. és 15.2. pontjaiba n 
meghatározott alkalmassági követelményeket a min ősített ajánlattev ők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 
Ajánlatkér ő el őírja, hogy ajánlattev ő tájékozódjon a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kö telezettségekr ől, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz ődés teljesítése során meg 
kell felelni. 
 
Ajánlatkér ő felhívja az ajánlattev ők figyelmét a Kbt. 80. § 
rendelkezéseire. 
 
Az ajánlatok elkészítéséhez szükséges további infor mációk a 
Dokumentációban találhatók. 

28.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2014. április 30. 
 
 
 
Tata, 2014. április 30. 
 
 
 
 ___________________________ 
 Az ajánlatkér ő megbízásából 
 Kp. Kft. 


