
ELŐLAP
 
Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata (8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor 
utca 12.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a 
Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez a 
"Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése, felújítása" tárgyban. 

Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és 
az abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek. 
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1. KÖTET
 

AJÁNLATTÉTELIFELHÍVÁS
 

AJÁNLATTÉTELIFELHÍVÁS
 

1. Ajánlatkérő adatai: 

Aiánlatkérőrevonatkozó információk: 

Név: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
Képviselő: Gyarmati Katalin polgármester 
Címe: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. 
Adószáma: 15734233-1-19 
Telefon: +3688599-310 
Fax: +36 88 599-320 
E-maiI: pmh.szksz@chello.hu 
Honlap: http://www.szentkiralyszabadja.hul 

Közbeszerzési Szolgáltató: 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Békési Csaba 

Lajstromszáma: 00012 

e-maiI címe:csbekesi@gmai1.com 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 

forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt nemzeti eljárásrendben 

irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, ha 

megfelelő számúalkalmas Gazdasági szereplőről van tudomása. 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye: 
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Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 

rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat személyes átvétellel és a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról való 

letölthetőséggel biztosítja. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus 

úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tette. 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Építési beruházás 

Kivitelezés 

Nómenklatúra:
 

CPV: fő tárgy: 45000000-7 Építési munkák.
 

További tárgyak: -

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a
 

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
 

Mennyisége:
 

Balatoni út, Kossuth Lajos utca, (kerékpárút belterületi szakasz) útburkolati 
jelek festése 1740 m 
Ady Endre utca aszfalt felújítás I.szakasz (Kossuth Lajos utcára átkötő 

szakasz) 410 m2 
Jókai utca aszfaltjavítás (alsó szakasz) 228 m2 
Árpád utca mart aszfaltozás (temető oldalon szélesítés, forduló kialakítása) 200 m2 
Rózsa utca teljes aszfaltfelújítás 900 m2 
Hétvezér utca teljes aszfaltfelújítás 510 m2 
Csokonai utca mart aszfaltozás 1400 m2 

Csapadékvíz elvezetés Béke utca 40/200-asbeton cső + aszfaltozás útjavítás 
szegélyezéssel 78 m 
Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása 565/1 hrsz 175 m2 
Táncsics utca mart aszfaltozás 665 m2 
Aranyos utca mart aszfaltozás 700 m2 

Erdősétány - Kossuth Lajos utca kereszteződéstől az Erkel Ferenc utca 
kereszteződésigaszfaltozásjavítása és csapadékelvezető rács építése 510 m2 
Széchenyi utca felületzárás 564 m2 
Gárdonyi utca mart aszfaltozás 150 m2 
Szabadság utca mart aszfaltozás 580 m2 
Köztársaság utca mart aszfaltozás 570 m2 
Jókai utca - Béke utca kereszteződésvízelvezető rács készítés, aszfaltozás 400 m2 
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javítása 

Szente köz mart aszfaltozás 300 m2 

Erkel Ferenc utca alsó szakasza mart aszfaltozás (Rákóczi utcától az utolsó 
önkormányzati területig)) 925 m2 
Kossuth Lajos utca 577/1 hrsz.-ú szakasza mart aszfaltozás 140 m2 
Bartók Béla utca mart aszfaltozás 696 m2 
Király utca kátyúzás, aszfalt javítása . 200 m2 
Petőfi utca 577/2 hrsz.-ú szakasza mart aszfaltozás 167 m2 
JózsefAttila utca vége aszfaltozás javítása, kátyúzás 110 m2 
Erkel Ferenc utca alsó szakasza (gyalogos út) mart aszfaltozás 432 m2 

Petőfi Sándor utca alsó része mart aszfaltozás (Iskola hátsó bejárattól a 
Közpark-sportpála bejáratáig) 687 m2 
Ady utca II.szakasz 477 m2 

Béke utca vége mart aszfaltozás (utolsó 4 ingatlanhoz tartozó területrész 
74m hosszan 3m szélességben) 222 m2 
Tóth Árpád utca felső szakasza mart aszfaltozás 58 m2 
Béke utca felső szakasza mart aszfaltozás (lakott ingatlanok előtti területek) 530 m2 

Szente utca kátyúzás, aszfaltjavítás 15 m2 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza. 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy 

5%-os tartalékkeretet kíván kikötni a tárgyi eljárásban. 

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
 

eljárást lefolytatják:
 

Vállalkozási szerződés keretében "Belterületi utak és csapadékvíz rendszer építése,
 

felújítása"
 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Értékelési szempont. A szerződéskötéstől számított max. 150 naptári nap. (értékelési 

szempont) 

7. A teljesítés helye: 

8225 Szentkirályszabadja 

Közterület Helyrajzi száma 
Balatoni út, Kossuth utca, 515/1,454/1, 339/2 
Ady Endre, Jókai, Rózsa, Hétvezér, 
Erdösétány, Kossuth, Király, József 

53,209, 555, 522/1,59/1, 59/2, 
653,111,614 
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Attila, Szente utcák 
Széchenyi utca 166 
Arpád, Csokonai, Petőfi, Táncsics, 
Aranyos, Gárdonyi, Szabadság, 
Köztársaság, Erkel, Kossuth, Bartók, 
Petőfi, Ady, Béke, Tóth Árpád utcák, 
Szente köz 

535,186,565/1,589,594,142,600, 
605,93/2,92/6,92/11,91/2,90/4, 
8515,577II ,629~57712,53,323, 
633/15,125 

Béke utca (István Király tér 
melletti szakaszon) 

323 

Jókai utca-Béke utca 323,209 

NUTS: HU213 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hi

vatkozás: 

A szerződés közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással biztosított. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a tartalékkeret és Általános Forgalmi Adó 

nélkül számított vállalkozói díj S%-ának megfelelő mértékben biztosítja előleg 

igénybevételének lehetőségét. 

Ajánlattevő (vég)számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

•	 végszámla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készültségi fokánál. Az eredményes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre 

által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján, a 

vállalkozás díjának az összegéről illetve felhasználás esetén a tartalékkeret összegére 

állítható ki a számla. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
 

forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
 

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(7) bekezdései
 

szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
 

- amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla
 

ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában
 

foglaltak rendezik.
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Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 

Az ellenszolgáltatásteljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a részajánlat-tétellehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő atőbbváltozatú (alternatív) ajánlattétellehetőségét kizárja. 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés esetében sem 

gazdaságilag, sem pedig műszakilag nem indokolt. Mivel az ajánlati felhívás 

Szentkirályszabadja teljes úthálózatára kiterjed, ezért részajánlati lehetősségekkel bonyolultá 

válna a településen való közlekedés, illetve az egymásra épülő munkák akár el is 

húzódhatnak. 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése 

c) pontja szerint 

. Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 70 

2. Munkahelyi egészségvédelmi és 10 

biztonságirányítási rendszer megléte 

építőipari kivitelezés (magas és 
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l ' 

mélyépítés) érvényességi területre 

(BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal 

egyenértékű) 

3. Felhívásban megadott befejezési 20 

határidőhöz kedvezőbb vállalt 

ajánlattevői befejezési határidő 

(naptári napban) 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 1-10 pont. 

ll. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
 

és q) pontjának hatálya alá tartozik.
 

A megkövetelt igazolási mód:
 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
 

az ajánlattevőnek ajánlatában egyszeru nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
 

a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontját a
 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb)
 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
 

Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
 

az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
 

igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g}-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
 

alvállalkozót.
 

Akizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldé


sének dátuma.
 

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
 

alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
 

Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
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12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági 

követelményt. 

13. Ajánlattételi határidő: 

2017. június 13. 11:00 óra 

Az ajánlatoknak ezen .határidőig a felhívás 14. pontjában megadottak szerinti címen 

rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bánninemű késedelem az ajánlattevő 

felelőssége. 

14. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12., tárgyaló 

15. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar.
 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
 

Az .eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
 

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az
 

esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
 

ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy
 

helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12., tárgyaló 

2017. június 13. 11:00 óra 
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.
 

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosíté

kokra vonatkozó információ: 

Ajánlatkérőjelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

Előleg-visszaf"Izetési biztosíték nem kérülfméghatározásra, 

Vállalkozó a nettó (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj S%-ának megfelelő 

összegben a későbbiek folyamán felmerülő jótállási igények teljesítésére jótállási biztosítékot 

nyújt a Kbt-ben meghatározott módozatok valamelyike szerint. A jótállási biztosíték 

rendelkezésre bocsátásának határideje a teljesítés igazolás kiállításának időpontja. A jótállási 

biztosíték a 36 hónapos jótállási időszak lejártáig Megrendelőnél marad. A jótállás 

időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal Vállalkozó és Megrendelő műszaki ellenőre 

helyszíni bejárást tartanak és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák 

kijavítása után a jótállási biztosítékot Megrendelő felszabadítja, illetve visszafizeti. 

Vállalkozó a neki felróható teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme esetére 

kötbér megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a, de összesen 

legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. 

A késedelmi kötbér vonatkozik a használatbavétel (forgalomba helyezés) feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges - Vállalkozó érdekkörébe tartozó - adatszolgáltatásra, illetőleg az 

ezzel összefüggő tevékenységek elvégzésére is. 

Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított számviteli 

bizonylatával érvényesíti. 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése, 

vagy a teljesítés megtagadása, továbbá Vállalkozó 30 napot meghaladó, jegyzőkönyvben, 
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vagy egyéb írásos dokumentumban (pld, megrendelői felszólítás) rögzített késedelme esetén 

meghiúsulási kötbért fizet, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 

köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért ha azt vis major 

okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében 

felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a 

felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely 

megakadályozza .az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek nem 

tekintik vis major .esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, 

illetve fízetésképtelenségét, 

Vállalkozó képviselője - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésében foglaltakra - nyilatkozik, hogy a 

Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének l. 

pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan 

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy - ha 

a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 

nem 

21. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
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gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 

ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

2. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti 

eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza. 

3. Értékelési szempont: Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium. A Kbt. 76. § (2) 

bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer az alábbiak 

szerint. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 1-10 pont. 

A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi 

ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 

arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó 

képletet a Közbeszerzési Ható~ útmutatójának_(K.É 2016. évi 147. szám; 201Q._de_c_cmher__ 

21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az 

értékelés módszere képlette1leírva: 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek Keletkeznek, akkor azokat az általános 

szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot 

eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás 

során). 

A 2. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a Munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonságirányítási rendszer meglétét értékeli a közvetlen pontkiosztás módszere segítségével. 

Amennyiben ajánlattevő rendelkezik a meghatározott rendszerrel, úgy az adott szempontra 10 

pontot kap, amennyiben nem rendelkezik a meghatározott rendszerrel, 1 pontot kap. 
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Ajánlattevő a 2. értékelési szempont vonatkozásában az adott rendszer meglétét igazoló 

dokumentumot köteles csatolni az ajánlata részeként. 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 

kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő (naptári napban) a kötelezően előírt 

számból (150 naptári nap) levonja a megajánlott számot és az így kapott legjobb ajánlatot 

tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

A 30 napot meghaladó vállalás nem érvénytelen, de ajánlatkérő ebben az esetben is a 

. maximális 10 pontot fogja adni. Ami a 150 naptári napot meghaladóan ad ajánlatot az az 

ajánlat érvénytelenségét jelenti. 

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

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

ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 

szempontra vonatkozó 

pontszáma 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat 

tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 

eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabá

lyoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. 

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és 

a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 

bekezdésére (ajánlatinyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban 
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előírt igazolások egyszeru másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől 

eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú 

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

tartalmaznia. 

Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 

információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 

Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem kőzös ajánlattevők 

tekintetében. 

7. Kőzős ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 

ajánlathoz csatolni kell a kőzős ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési 

dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal. 

8. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írni,úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen; 

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 

kell, de lehet. A címlapot éshátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő 

az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a lA, IB oldalszám) is elfogad,ha 

a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 

egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult 
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kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozás a 

érdekében szükséges; 

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db 

elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az 

ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls. formátumban is kérjük 

benyújtani); 

- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 

irányadó. 

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

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

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

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

kézjeggyel kell ellátni; 

- a zárt csomagon "Ajánlat - "Belterületi utak éscsapadékvíz rendszer építése, felújítása" 

valamint: "Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor 

bontható fel!" 

9. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvétel ére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, 

illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt 

terheli 

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, 

dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben 

az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírás mintáját is. 'Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre 

jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a 

nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérö elfogadja 
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bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képvise1etre 

való jogosultság igazolására. 

11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

12. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, 

pénteki napon 09.00-12.00 óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra 

között lehet leadni. 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 

esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 

munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő 

nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés 

keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását 

várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére 

(vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz 

nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt módon élhet az 

ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

14. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 

ajánlattevő hiánypótIás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be 

az e1járásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótIás. 

15. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelölte. 

16. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 

benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását is köteles elfogadni. 

17. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 

órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

18. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 
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20. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 

21. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 

után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 

szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk 

arról, hogya fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 

22. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 

tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 

teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek 

ajánlatában nyilatkoznia kell. 

23. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 

és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 

vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 

változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 13. §] 

24. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 

meghatározott értékelési szempontokszerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 

ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

25. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában 

rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő a beszerzés tárgyára vonatkozó 

felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 10%

a/év, és 5%-a/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó 

kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, 

úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére 
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vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 

szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítássalrendelkezni fog. 

26. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfele1ésrő1. 

27. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal 

egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában, 

28. Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem 

szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 201'5. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei az irányadóak.. 

29. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. május 31. 
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