
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti 
hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a 

„Balassagyarmat, közigazgatási területén belterületi utak, járdák felújítása” 
tárgyban 

1. 
Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: 
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 12. 
Postai irányítószám: 2660                    
Város: Balassagyarmat 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont: Balassagyarmat Város Önkormányzata (I. emelet Titkárság) 
Címzett: Dr. Varga Andrea 
Telefon: +36-35/505-925 
Fax: +36-35/300-782 
E-mail: kozbeszerzes2@balassagyarmat.hu 
Az ajánlatkérő általános internet címe: www.balassagyarmat.hu 

2. 
A közbeszerzési eljárás fajtája: 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-ában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi 
felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást kezde-
ményez. 
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá-
ról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszer-
zésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figye-
lembe véve fog eljárni. 

3. 
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, ha-
tárideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
A Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdé-
sében meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, teljes körűen és térí-
tésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat webes tárhelyen a Google 
Drive-on 
https://drive.google.com/drive/folders/0B4bqWkvgSHy9XWBaS2tla3V3dEk korlát-
lanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az aján-
lattételre felkért gazdasági szereplők részére.  
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektro-
nikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési do-
kumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő ré-
szére – a 35/300-782 telefax számra, vagy a kozbeszerzes2@balassagyarmat.hu e-mail 
címre – történő haladéktalan visszaküldésével kell nyilatkozni, igazolni a dokumentá-
ció kézhezvételét. 
A közbeszerzési dokumentumok másra nem átruházhatók.  

4. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása az 
alábbiak szerint: 

Mennyiségek (utak): 

Sántha Kálmán utca felújítása (267 fm * 3,5 + 60 m2) 
  

1. Felhízott padka nyesése 534,0 m2 



2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 8,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 39,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 19,9 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 267,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 53,4 m3 

    Zórád Ernő köz (a Huszár Aladár és Veres Pálné utcákat összekö-
tő köz) felújítása (150 fm * 4,0 + 20 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 300,0 m2 

2. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 645,0 m2 

3. Meglévő burkolat marása 18,0 m2 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 24,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,4 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 150,0 m2 

7 Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 30,0 m3 

    
Petőfi Sándor utca felújítása (303 fm * 4,5 + 40 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 606,0 m2 

2. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

3. Meglévő burkolat marása 40,0 m2 

4. Meglévő burkolat profilozó marása 300,0 m2 

5. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 56,1 m3 

6. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 28,1 m3 

7. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 606,0 m2 

8. Árok profilozása, tisztítása 350,0 fm 

9. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 151,5 m3 

    Baross Gábor utca felújítása ( Rózsa utca - Algőver Mihály utca között) (120 fm * 
3,0 ) 

1. Felhízott padka nyesése 168,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

3. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 14,4 m3 

4. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 3,0 cm 
vtg-ban 10,8 m3 

5. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 84,0 m2 

6. Árok profilozása, tisztítása 120,0 fm 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 40,8 m3 



    Algőver Mihály utca felújítása (Baross Gábor utca - Honti utca között) (220 fm * 
3,5 m ) 

1. Felhízott padka nyesése 440,0 m2 

2. Földkiemelés 88,8 m3 

3. Tükörkészítés 296,0 m2 

4. Tükör tömörítése 296,0 m2 

5. Zúzottkő vagy tört beton útalap készítése 20 cm vtg-ban 59,2 m3 

6. Kő útalap fedőréteg készítése 29,6 m3 

7. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

8. Fedlapok szintrehelyezése 5,0 db 

9. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 518,0 m2 

10. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 31,2 m3 

11. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 15,6 m3 

12. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 440,0 m2 

13. Árok profilozása, tisztítása 220,0 fm 

14. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 176,8 m3 

    
Névtelen u. felújítása  (Jószív utca - Jópalócok útja közti szakasz) (92 fm * 4,5 m) 

1. Felhízott padka nyesése 184,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 17,2 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 8,6 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5 m szélességben 92,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 18,4 m3 

    
Madách Liget 1. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 

1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 120,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Meglévő szegély javítása (bontás-építés) 20,0 fm 

5. Járda aszfaltozása vált. vtg-ban 1,8 m3 

6. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

7. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

8. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

9. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 



    
Madách Liget 2. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 

1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 140,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

7. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 

    
Vár utca felújítása ( 165 fm * 3,5-4,5 m) 

  
1. Meglévő burkolat bontása 60,0 m2 

2. Meglévő hasított szegély helyreállítása 80,0 fm 

3. 15 cm vtg Ckt útalap készítése 60,0 m2 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Meglévő burkolat marása 15,0 m2 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakartásával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 27,3 m3 

 

Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 13,7 m3 

8. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 80,0 m2 

Mennyiségek (járdák): 

I. Ady Endre út - Madách Liget közti  járda (50 fm * 1,2 m  ) 
  1. Földkiemelés bevágásból 18,8 m3 

2. Tükör készítése 75,0 m2 

3. Altalaj tömörítése 75,0 m2 

4. Talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban 60,0 m2 

5. Ckt réteg beépítése 12 cm vtg-ban 60,0 m2 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 100,0 fm 

7. Térkőburkolat készítése 4 cm vtg-ban, ágyazattal 60,0 m2 

8. Földpadka készítése 0,5 m szélességben 61,0 m2 

9. Kikerülő föld elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 18,8 m3 
 
II. Kossuth Lajos úti járdaszakasz felújítása (Benczúr Gyula utca - 
Aradi utca között)  (50 fm * 2,0 m  ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 50,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 110,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 68,0 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 68,0 m2 

5. Kiemelt szegély készítése 45,0 fm 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 30,0 fm 

7. Nagyméretű fedlap szintbehelyezése 2,0 db 

8. Elzárók szintbehelyezése 2,0 db 



9. Víznyelő szintbehelyezése 1,0 db 

10. Víznyelőakna készítése 1,0 db 

11. Csapadékvíz bekötés készítése víznyelőbe 1,0 db 

12. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 110,0 m2 

13. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 4,4 m3 

14. Tereprendezési munkák 80,0 m2 
 
III. Csillagház (Rákóczi fejedelem út) előtti járdaszakasz felújí-
tása (18 fm * 4,5 m + 15 fm * 5 m ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 17,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 156,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 124,8 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 124,8 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 17,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 156,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 8,8 m3 
 
IV. Május 1. úti pavilonsor előtti járdaszakasz felújítása  (17 fm 
* 2,0 m ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 26,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 34,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 20,4 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 20,4 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 26,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 34,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 1,9 m3 
 

V. Aradi utca  járda felújítás (113+79) fm 
  1. Meglévő járda elbontása 268,8 m2 

2. Meglévő kapubejárók elbontása 40 m2 

3. Meglévő szegély elbontása 196 fm 

4. Új kerti szegély készítése 196 fm 

5. Tükör készítése 308,8 m2 

6. Altalaj tömörítése 308,8 m2 

7. 10 cm vtg talajjavító réteg készítése 308,8 m2 

8. 12 cm vtg Ckt útalap készítése 308,8 m2 

9. 4 cm vtg AC-8 j. aszfalt kopóréteg készítése 308,8 m2 

10. Bontott anyag elszállítása 43,2 m3 
 
CPV Kód:  
45233223-8 Úttest újraburkolása  
45233228-3 Útburkolat építése  
45112700-2 Tereprendezési munkák  
45112100-6 Árokásási munka  
45232453-2 Vízelvezető cső építése  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglal-
takra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabada-
lomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértel-
mű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenérté-



kű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia 
kell. 

5. 
A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés a „Balassagyarmat belterületi utak, járdák felújítása” tárgyában. 
6. 

Sajátos beszerzési módszerek: 
Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés 
alkalmazására nem kerül sor. 

7. 
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés időtartama 90 nap. (60 nap + 30 nap műszaki átadás-átvétel). Nyertes 
ajánlattevő készre jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a 
szerződés hatálybalépésétől számított 60. nap. A munkaterület átadására legkésőbb a 
szerződés hatályba lépésétől számított 2 munkanapon belül kerül sor. A szerződés a 
mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

8. 
A teljesítés helye: 

Balassagyarmat város közigazgatási területe 
9. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogsza-
bályokra hivatkozás: 
A szerződés finanszírozása 100% mértékben önkormányzati önerőből történik. Aján-
latkérő előleget nem biztosít. 

A nyertes ajánlattevő 2 db rész- és 1 db végszámlát nyújthat be. Az első részszámla 
kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 35 %-át, a második részszámla kibo-
csátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő, megvalósult teljesítést köte-
tően van lehetőség. 

Ajánlatkérő az általa igazolt teljesítés alapján, a nyertes ajánlattevő által kiállított 
számlák ellenértékét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további-
akban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésekben foglaltak szerint - 30 napon belül - átuta-
lással egyenlíti ki. 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - 
a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Kbt. 
135. § (3) bekezdése szerint történik. 

A számlák benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában, továbbá a Kbt. 136. 
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

Tekintettel arra, hogy tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, Ajánlat-
tevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t az ajánlattevő fizeti meg. Amennyi-
ben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6: 155. §-a az irány-
adó. 

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján meg-
kötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jo-
gosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) be-
kezdése szerint, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. 



Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza. 

10. 
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alterna-
tív) ajánlatot: 
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

11. 
Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
A részajánlattétel jelen eljárásban nem biztosított. 
Indokolás: Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, 
hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további 
körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat 
eredményeképpen megállapításra került, hogy a rész-ajánlattétel objektíve ugyan le-
hetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexi-
tása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, továb-
bá a nyertes ajánlattevőt terhelő egyéb járulékos költségek (állapotfelvételi dokumen-
táció készítése, le- és felvonulási költségek, telephely kialakítása, fenntartása, energia 
ellátás biztosítása, ideiglenes forgalomtechnikai költségek, minőségvizsgálatok, meg-
valósulási dokumentáció készítése – figyelembe véve az ajánlatkérő gazdasági, műsza-
ki és minőségi elvárásait – annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne.  
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlatté-
tel lehetőségét. 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztására a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója 
szerinti szempontrendszert alkalmazza, (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 
útmutató az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól), a Kbt. 76. § 
(5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 
legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 

Részszempont  Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül  70 

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rende-
let szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogo-
sultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati 
idővel rendelkező szakember közlekedési építmények szakterüle-
ten, vagy közlekedési építmények szakterület részszakterületén 
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számí-
tott jótállás időtartama (Hónap)  

10    

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10. 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes 
jegyre való kerekítés mellett. 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, 



azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a ma-
ximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 
2. és 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 
számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.  

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait 
az alábbi képlettel számolja: 

   

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szüksé-
ges megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasz-
talati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az idő-
ben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vétel-
re az adott szakember vonatkozásában.  

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pont-
számot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpont-
számmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakem-
ber szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pont-
számot, azaz 0 (nulla) pontot fog kapni. 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapaszta-
latára (2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia 
szükséges az ezt alátámasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan mó-
don kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából releváns - a felol-
vasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtar-
tam megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a 
közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-
minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azt saját belátásuk sze-
rint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - 
alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért 
az ajánlattevők felelősek. 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szer-
ződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatko-
zásában bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogo-
sultsággal. 

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempont-
ra, úgy csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 



rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakem-
berrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni 
kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételé-
ről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat 
benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakem-
ber tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtarta-
mát értékeli az alábbiak szerint: a 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, míg a 48 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás 
esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot 
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

A 2. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz 
az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális 
pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az 
ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhí-
vásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, vala-
mint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

Ha több ajánlatnak azonos az előzőekben leírtak szerint kiszámított összpontszáma, az 
az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pont-
számot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra na-
gyobb értékelési pontszámot kapott.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb 
ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

13/1. Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság iga-
zolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q) 



pontjában foglaltak szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

13/2. Megkövetelt igazolási mód: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek aján-
latában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. § 
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró 
okok hiányáról.  

A csatolandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének időpont-
ját nem megelőző keltezésűnek kell lenniük. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlatte-
vőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt 
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be. 

Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 64. § rendel-
kezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően 
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen 
igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felül-
vizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az ajánlatában köteles benyújtani. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az aján-
latkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési doku-
mentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóság-
nak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása te-
kintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumen-
tumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazo-
lásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 

14. Az alkalmasság követelménye, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok, megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelmény nem kerül elő-
írásra. 

15. Az ajánlattételi határidő: 

2017. szeptember 20. 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-
csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1345 között, 

- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 800-1000 óra között 



Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, a belépte-
tés időtartamával az ajánlat leadása során kalkulálni kell. 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 

16/1. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Azonos a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 
16/2. Az ajánlat benyújtásának módja: 
Az ajánlatokat írásban és zártan, a 16.1. pontban meghatározott 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 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illet-
ve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlatte-
vőt terheli. 

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtható-e ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. 
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven 
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsa-
tolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT ren-
delet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy 
készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifeje-
zetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen 
nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatké-
rő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

18. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelen-
létre jogosultak: 

18/1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 
2017. szeptember 20. 10.00 óra 
18/2. Az ajánlatok felbontásának helye: 
Azonos a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 
18/3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek 
lehetnek jelen. 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartamát ajánlatkérő az ajánlattételi határidőtől 
számított 60 napban határozza meg. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a nyertes, 
és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő 
megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy ezen ajánlattevő ajánlati kö-
töttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától számí-
tott 60 nappal meghosszabbodik. 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén 
az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: nem releváns 

23. Egyéb információk 
 23/1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Az aján-

latkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonat-
kozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gaz-
dasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szüksé-
ges az újabb hiánypótlás. 



 23/2. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie. 
Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlatté-
teli határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként sorszámozott, tarta-
lomjegyzékkel ellátott – példányban. 
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt, eredeti - a papír alapú pél-
dánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nél-
kül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési 
kiírást excel formátumban (.xls) egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a 
papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.  
Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az 
elektronikus példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú pél-
dány az irányadó. 
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

• az ajánlattevő nevét és székhelyét, 
• AJÁNLAT "Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi 

utak, járdák felújítása”   
• Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” 

 23/3. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 25. §-ában foglaltakra. 

 23/4. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartal-
maznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 23/5. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek (kö-
zös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlő-
désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak mi-
nősül-e. 

 23/6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom ese-
tén is kifejezetten meg kell tenni. 

 23/7. Az ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia: 

a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírás-mintáját; az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat cég-
szerűen kell aláírni, ajánlatkérő a cégszerű aláírást tartalmi követelménynek 
minősíti;  

b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, teljes bizonyító erejű ma-
gánokirati formában készült meghatalmazást;  

c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni 
kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében változásbejegyzési el-
járás van folyamatban, valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlat-
tevő köteles erre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni. 

Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatol-
ja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó 



megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyé-
ni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogo-
sultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat). 

 23/8. Szerződést megerősítő biztosítékra vonatkozó információ:  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke: 

• Jótállás: az ajánlattevő ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 24 hónap, 
maximum: 48 hónap) 

• Késedelmi kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,2 
%/késedelmes naptári nap, de legfeljebb 20%. A Kivitelezés hibás teljesítése 
esetén az ajánlatkérő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbért köt ki 
mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a nyertes ajánlattevő a hibát el 
nem hárítja. 

• Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 
%-a.  

• Biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként 
(azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): 

A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a szerződés 
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati Ár) 
5 %-ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott 
formában kell biztosítania. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani, mely leghamarabb az előírt jótállási időtartam leteltét követő első napon 
szabadítható fel. 

Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni kötelesek a biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése 
szerinti határidőre rendelkezésre bocsátásáról, összhangban a Kbt. 134 §. (5) bekezdé-
sében foglalt rendelkezésekkel. 

Amennyiben átutalással kívánja a nyertes ajánlattevő a biztosítékot rendelkezésre bo-
csátani, úgy az ajánlatkérő 10402771-00029189-00000007 számú számlájára utalják 
a biztosíték összegét. 

A Kbt. 134. § (7) bekezdésére tekintettel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények telje-
sítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a bizto-
síték vagy annak meghatározott része a nyertes ajánlattevőnek a teljesítésért járó el-
lenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési do-
kumentum részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. 

 23/9. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára tel-
jes körű építési-szerelés felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbizto-
sítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 50 millió 
Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kap-
csolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szer-
ződés-tervezet tartalmazza. 

 23/10. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított 
tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia. 
(Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést 
nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus máso-
latának tartalmaznia kell az árazott költségvetést szerkeszthető (excel) formátumban 
is.) 



 23/11. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. Az 
ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyi-
ben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, iga-
zolás, vagy nyilatkozat becsatolása szükséges, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban 
kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 

 23/12. Az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tar-
talmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

 23/13. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékozta-
tást a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint 
biztosítja. A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában leírtak szerint faxon 
és/vagy elektronikus formában történik. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás ese-
tében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második mun-
kanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyúj-
tásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi 
határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző ne-
gyedik napot. 

 23/14. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő-
közösen is nyújthat be ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlat-
tételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplő-
vel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.  

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által 
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a fel-
adatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egye-
temleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt 
feltételeknek. 

 23/15. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlatevő(k) számára a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 23/16. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) 
időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § 
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kö-
töttség [Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti] időtartam alatt fogja megkötni azzal, hogy a 
szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül 
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés ered-
ményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját köve-
tő öt napos időtartam lejártáig. 

 23/17. Szerződéskötés: A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést 
az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, 
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A közbeszerzé-
si eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. ren-
delkezéseit kell alkalmazni. 

 23/18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség 
az ajánlattevőket terheli. 

 23/19. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 



valamennyi határidőt érintően a közép-európai idő az irányadó. 

 23/20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az hatá-
rozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nél-
kül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás 
esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szer-
ződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 23/21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése 
alapján 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 alvál-
lalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 23/22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése 
alapján az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szak-
ember bevonásától a szerződés teljesítése során nem lehet eltekinteni olyan esetben, 
ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szer-
vezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatáro-
zó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érté-
kelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hoz-
zájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemuta-
tásra. 

 23/23. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, 
üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírá-
sai szerint. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyi-
latkozni kell. 

 23/24. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) be-
kezdésben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát csak az 
ajánlatok érékelését követően végzi el az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt 
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. 

 23/25. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra köteles csatolni a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyez-
nek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a ter-
rorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tar-
talmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 23/26. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatok elkészítését megelő-
zően a helyszín megtekintésére helyszíni bejárást nem szervez, az építés helyszíne ön-
állóan bejárható. 

 23/27. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. 
 23/28.Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájéko-

zódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezett-



ségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 

 23/29. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
keretében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az 
eljárást, ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtanak be legalább két ajánlatot. 

 23/30. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet előírásai szerint kell eljárni. 

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. szeptember 12. 

 


