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Ajánlattételi felhívás 

 

„Beépített bútor szerelése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére” 

 

tárgyú, Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljáráshoz 
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Ajánlattételi felhívás 

1. Az Ajánlatkérő: 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

Telefonszáma: 06-22/526-900 

Telefaxszáma: 06-22/526-905 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

E-mail: hivatal@fejer.gov.hu 

 

Kapcsolattartó:  

Neve: dr. Izsák Magdolna 

Telefonszáma: 06-22/526-958 

Telefaxszáma: 06-22/514-769 

E-mail címe: izsak.magdolna@fejer.gov.hu 

 

2. A választott eljárás: 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

115.§ (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, 

jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, nyílt nemzeti közbeszerzési 

eljárást kezdeményez. 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X.30.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve jár el. 

Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képezi, Ajánlatkérő az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

kormányrendelet szabályait is megfelelően alkalmazza. 

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével 

egyidejűleg valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére közvetlenül, 

elektronikus úton megküldi. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen az 

alábbi elektronikus elérhetőségen teszi hozzáférhetővé: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2018#!DocumentBrowse 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: Beépített bútorok szerelése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére 

vállalkozási szerződés keretében 

1. rész: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13. szám alatti „Zöld SZTK” épülete irodáiban 

beépített bútor szerelése 

mailto:hivatal@fejer.gov.hu
mailto:izsak.magdolna@fejer.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2018#!DocumentBrowse
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2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. szám alatti MÁV vasútállomás épületében 

kormányablak kialakításához beépített bútor szerelése 

A közbeszerzés mennyisége: 

Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki 

dokumentációban foglaltak alapján és a szerződéstervezetben meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. 

1. rész: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13. szám alatti „Zöld SZTK” épülete irodáiban 

beépített bútor szerelése 

A munka részét képezi a teljesítés során különösen: 

Leírás           Mennyiség 

Korpuszbútorok 

Beépített tolóajtós, polcos alacsony szekrény 

800×400×737 mm 
20 

Beépített középmagas nyitott polcos szekrény, felezett polctávval (6 polcos) 

800×400×1096 mm 
4 

Beépített magasított nyitott polcos L alakú sarokszekrény, felezett polctávval (14 polcos) 

600×645×2551 mm 
6 

Beépített magasított nyitott polcos szekrény, felezett polctávval (14 polcos) 

800×400×2551 mm 
20 

Beépített 2 ajtós polcos alacsony szekrény 

800×400×737 mm 
164 

Beépített nyitott polcos alacsony szekrény 

800×400×737 mm 
3 

Beépített magasított nyitott + 2 ajtós polcos szekrény 

800×400×2551 mm 
88 

Beépített magasított 2+2 ajtós polcos szekrény 

800×400×2551 mm 
164 

Beépített magasított 1+1 ajtós akasztós szekrény 

600×400×2551 mm 
82 

Beépített magasított 1+1 ajtós polcos szekrény 

600×400×2551 mm 
5 

Beépített 2 ajtós, 6 fiókos, akasztós szekrény vezetői 

2290×440×2020 mm 
9 

Beépített 2 ajtós, polcos szekrény vezetői 

1180×440×2080 mm 
7 

Beépített 2 ajtós, 4 fiókos alacsony szekrény vezetői 

1735×440×820 mm 
8 

Beépített 2 ajtós, 4 fiókos alacsony szekrény tetőlappal vezetői 

2640×490×822 mm 
1 

Beépített postázó szekrény 3 

Beépített térképtartó szekrény 1 

Beépített falipolc 

85+17 db 
102 

Beépített postázó falipolc 2 

Fémbútorok 
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Beépített fémpolc 

991×457×1981 mm 
4 

Beépített öltözőszekrény 2 

 

 

2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. szám alatti MÁV vasútállomás épületében 

kormányablak kialakításához beépített bútor szerelése 

A munka részét képezi a teljesítés során különösen: 

Leírás           Mennyiség 

általános ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben1392 mm széles 4 

akadálymentes ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben, indukciós 

hurokkal1392 mm széles 
1 

pénztáros ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben1392 mm széles 1 

paravánfal ügyintézői munkaasztalok elválasztására (jobbos) 6 

görgős, fiókos irattároló a munkaasztalok alá 4 

iróasztal magasságú konténer 1 

munkaasztalhoz csatlakozó kiegészítő szekrénynyomtató asztal 3 

munkaasztalhoz csatlakozó kiegészítő szekrénytároló funkciós gurulós eszköztartó 3 

munkaasztalhoz csatlakozó kiegészítő szekrénylamináló asztal 3 

álló írópult, önálló 1 

akadálymentes fotófülke 1 

fotófülke kiegészítő asztal akadálymentesített fotóboxhoz tartozó munkahelyhez 1 

ügyfélkapu pult (fali) 1 

Bejárati üvegtábla 1 

Akadálymentes bejárat tábla 1 

Tolóajtó matrica 1 

Cocodice plakát 1 

Kormányablak matrica paravánfalra 1 

Ügyfélkapu falmatrica 1 

Láthatósági matrica 2 

Kormányablak cégér 1 

helyiségnév tábla 8 

tapintható térkép 1 

 

 

Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) 

bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 

konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 

vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a 

„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

CPV kód: 

45421153-1 Beépített bútor szerelése 
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5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásra kerül: 

Vállalkozási szerződés 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítési határidő: 

1. rész esetében: 2018. szeptember 30. 

2. rész esetében: szerződéskötéstől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018. július 15. 

Ajánlatkérő a fenti határidőhöz képest előteljesítést elfogad. 

7. A teljesítés helye: 

1. rész: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13. 

2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. 

NUTS Kód: HU211 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Ajánlatkérő a beruházás fedezetét az 1. rész esetében saját forrásból biztosítja, a 2. rész 

esetében a beszerzés hazai forrásból, egyedi támogatói döntés alapján kerül kiegyenlítésre. 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a lent hivatkozott jogszabályok 

szerint kerül kiegyenlítésre: 

- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

A jelen közbeszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) 

típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati 

árának) kellő fedezetet kell biztosítania a műszaki leírásban meghatározott építési munkák 

szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülhető valamennyi költség tekintetében. 

Konkrét fizetési feltételek: 

- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

- A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak irányadóak. 

- Nyertes ajánlattevő egy darab számla benyújtására jogosult a hiánymentes műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását és a szerződés ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű 

teljesítését követően. 

- Az ellenszolgáltatás kifizetésére a szerződésszerű és az ajánlatkérő által igazolt 

teljesítést követően, a Ptk. 6:130.§ és a Kbt. 135.§ vonatkozó szabályai szerint kerül 

sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. 
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- Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képezi és az 1. részben a 

teljesítési határidő meghaladja a 2 hónapot, ajánlattevő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg 

kifizetését kérheti. A kifizetett előleg a (vég)számlában kerül elszámolásra. 

- A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

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

ajánlatot, valamint a részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírás: 

 

9.1. Többváltozatú (alternatív) ajánlat: 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

9.2. Részajánlattételi lehetőség: 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában lehetővé teszi 

részajánlatok tételét. Az ajánlatok valamennyi részre benyújthatóak. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontjai [Kbt. 76.§ (2) bekezdés]: 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét része esetében a benyújtott ajánlatokat a 

Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint: 

 Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. 

A szerződés teljesítésébe bevont szakember 

bútorbeépítéssel, beépített bútor szerelésével 

kapcsolatos szakmai tapasztalata [azon befejezett 

beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházások 

száma, amelyek teljesítésében az adott szakember részt 

vett (db)] 

30 

 

Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlati ár összege képezi, amelyet ajánlattevő 

nettó forintban köteles megadni az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetések alapján 

figyelemmel a jelen felhívás 8. pontjában foglaltakra. 

A 2. értékelési részszempont tartalmát az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni 

kívánt szakember szakmai tapasztalata képezi. Ajánlatkérő az adott szakember 

vonatkozásában azon befejezett beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházások számát 

értékeli, amelyek teljesítésében az adott szakember részt vett. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő a fenti értékelési 

részszempont vonatkozásában egy szakembert köteles megajánlani, aki részt vett legalább egy 

befejezett beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházás kivitelezésében. Amennyiben 

ajánlattevő nem ajánl meg legalább egy olyan szakembert, aki a fenti követelményeknek 
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megfelel, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét 

eredményezi. 

Amennyiben ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában olyan szakembert 

ajánl meg, akinek a fentiek szerinti szakmai tapasztalata eléri vagy meghaladja az 5 darab, 

befejezett beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházás kivitelezését, azt Ajánlatkérő a 

maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. 

Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztásául köteles a 

megajánlott szakember képzettségét és szakmai tapasztalatát igazoló önéletrajzot és a 

rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember által aláírva szakmai ajánlataként 

csatolni oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett 

legalább egy  beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházás teljesítésében. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 1-10. 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja 

szerinti fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetében az A.1.bb) pont szerinti 

egyenes arányosítás. 

Részszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz 

pontot. Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal 

megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés 

szabályai szerint. 

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

11.1. Az előírt kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) 

bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 

11.2. Igazolási mód:  

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni.  

- Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy 

nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá 

- a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kell nyilatkozatát 

megtenni. 

- Alvállalkozó vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlattevő 

nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem 

állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
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A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 

benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve 

adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 

ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.  

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az 

eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont). Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64.§ 

(1)-(2) bekezdés alapján a 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 

kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó nem 

zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) 

bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, 

hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 

hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 

annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 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 ajánlattételkor köteles benyújtani. 

 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági 

követelményeket. 

13. Az ajánlattételi határidő: 

2018. május 3. 10:00 óra 

 

14. Ajánlat benyújtásának címe és módja: 

A benyújtás címe: Fejér Megyei Kormányhivatal 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

 Támogatási és Beszerzési Osztály  

 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.; III. em. 308. iroda 

A benyújtás módja:  

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai 

követelményeknek megfelelően 1 eredeti papír alapú példányban, valamint az aláírt 

ajánlatot teljes terjedelmében tartalmazó, azzal mindenben megegyező elektronikus 

másolati példányban, digitális adathordozón PDF formátumban lezárt csomagolásban kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. 

Személyes kézbesítés esetén az ajánlatkérő ügyfélfogadási ideje:  

Hétfő-csütörtök:  08:00-15:30 óra, 
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Péntek:   08:00-13:00 óra, 

Ajánlattételi határidő napján: 08:00-10:00 óra. 

 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 

az ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik 

meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő 

érvénytelennek tekinti. 

15. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. Az ajánlatban minden idegen 

nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell 

legalább a felelős magyar nyelvű fordítást. (felelős fordítás: adott fordítást az ajánlattevő 

készítette, cégszerű aláírással hitelesítette, és tartalmáért felelősséget vállal) 

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Hely: Fejér Megyei Kormányhivatal  

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. emelet 308. szoba 

Dátum: 2018. május 3. 10:00 óra 

Információk a jelenlétre jogosultak köréről: a Kbt. 68. § (3) szerint 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 

 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 nap. 

18. Az ajánlati biztosíték előírása:  

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

19. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

19.1. Késedelmi kötbér: 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgyát képező szerződésben 

meghatározott bármely határidőn belül olyan okból nem teljesít, melyért felelős, nyertes 

ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 

1%-a/késedelmes naptári nap. Ajánlatkérő a 10 napot meghaladó késedelem esetén 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és a teljes nettó szerződéses 

ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. 

19.2. Meghiúsulási kötbér: 

 

Amennyiben a tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése olyan 

okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, nyertes ajánlattevő meghiúsulási 

kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.  

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő 

a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, 
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figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési 

kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az 

Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési 

kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult 

érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, 

elmaradt hasznot. 

19.3. Jótállás: 

 

Nyertes ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát képező munkára a szerződés teljesítésétől 

(műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása) számított 24 hónap teljes körű jótállást 

köteles vállalni a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok:  

 

Tárgyi közbeszerzési eljárás nem az EU alapokból finanszírozott. 

 

21. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

A Kbt. 56. §-a alapján az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban 

foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A 

kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben 

válaszolja meg.  

22. Hiánypótlás elrendelése: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 

gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás. 

23. Az ajánlat formai követelményei: 

Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani közvetlenül vagy postai 

úton a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatot kérjük beadni 1 elektronikus 

példányban (CD/DVD), amely az eredeti papír alapú példányról készült hiánytalan, 

szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben, továbbá tartalmazza az ajánlat 

részeként benyújtott árazott költségvetéseket szerkeszthető excel formátumban is. 
Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó. 

 

A papír alapú példányt ajánlattevő köteles kötve vagy fűzve benyújtani. A papír alapú ajánlat 

oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatnak lehetőleg az 

elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, „Beépített 

bútor szerelése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére”, Az ajánlattételi határidő előtt 

tilos felbontani!” 
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Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a postai kézbesítés átfutási ideje kb. 

4-5 munkanappal meghosszabbodott a kormányzati szervek számára előírt „KÉR” rendszer 

miatt, ezért javasoljuk, hogy lehetőség szerint gyorsfutár útján vagy személyesen nyújtsák be 

ajánlatukat. 

24. Az ajánlat tartalmi követelményei: 

 

24.1. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján Felolvasólapot kell 

tartalmaznia, amely feltűnteti az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat 

a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján 

értékelésre kerülnek. 

 

24.2. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

A Kbt. 47. § (2) szerint a dokumentumok benyújthatóak egyszerű másolatban is, 

kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyet eredetiben kell 

benyújtani. 

 

24.3. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 

 

24.4. Ajánlattevőnek – részenként - csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A 

nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, valamint a 

teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet igénybe az alvállalkozói 

szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

24.5. Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás 

mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, 

csatolni kell a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított 

tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 

 

24.6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a 

nemleges nyilatkozatot is. 

 

24.7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát (közös ajánlattevők 
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megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia 

kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésében 

foglaltakra, amely szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 

közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen 

közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

24.8. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani: 

 

a) A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan 

költségvetéseket hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva. Az elektronikus 

formában benyújtott ajánlatnak a költségvetéseket szerkeszthető excel 

formátumban is tartalmaznia kell. 

 

b) Ajánlattevő a jelen felhívás 10. pontjában foglalt 2. értékelési 

részszempontokra tett megajánlásainak alátámasztásául köteles a 

megajánlott szakember képzettségét és szakmai tapasztalatát igazoló 

önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember 

által aláírva szakmai ajánlataként csatolni oly módon, hogy abból 

egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett legalább egy  

beépített bútor szereléssel kapcsolatos beruházás teljesítésében. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő a fenti értékelési 

részszempont vonatkozásában csak egy szakembert ajánlhat meg. 

Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg, úgy Ajánlatkérő csak a 

legtöbb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát 

veszi figyelembe az értékelés során. 

 

24.9. Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat - adott esetben: Ajánlattevő a Kbt. 44.§ 

(1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásában, 72.§ 

szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 

védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 

tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő 

az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 

az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

 

25. Egyéb információk: 
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a) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) 

bekezdés]. 

 

b)  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevő köteles viselni. 

 

c) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé. 

 

d) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. 

Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosítás: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 2.000.000,- Ft/év értéket elérő 

kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő 

felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az építési beruházásra. Abban az esetben, 

amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 

felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely 

esetben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A 

biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott 

károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 

 

e) A Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatást Ajánlatkérő a dokumentációban adja 

meg. 

 

f) Ajánlatkérő az ajánlattevőt az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint 

írásban tájékoztatja. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját 

követően a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján történik. 

 

g) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5), valamint 

a 13. § (2) bekezdéseire, miszerint az eljárás eredményeként megkötött szerződés 

kizárólag az ellenőrző szervezet által a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró 

tanúsítvány kiállítása esetén lép hatályba. 

 

h) A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás megküldésének napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, 

árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó 

napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az 

irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetben 

az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.  

 

i) Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET. 

 

j) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás 2. részében a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes 

közbeszerzési eljárást indít, mert támogatásra irányuló igényt nyújt be. A szerződés a 

támogatás elfogadása napján lép hatályba. 
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k) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok 

előírásai szerint kell eljárni. 

 

26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

2018. április 10. 
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