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1 A 2017. 06. 26. napján eszközölt, az ajánlattételi felhívást (1. kötet) és a műszaki leírás részt (5. kötet) érintő módosítások sárga 

kiemeléssel kerültek megjelölésre. A közbeszerzési dokumentumok önálló mellékleteként kiadott műszaki mellékleteket jelen módosítás 
nem érinti, a módosítás révén a felhívásban és a műszaki leírásban közölt adatokat hozta ajánlatkérő összhangba a kiadott árazatlan 

költségvetésben szereplő adatokkal.  
2 A tárgyaláson egyeztetett módosítások a dokumentumban kék kiemeléssel szerepelnek.  



  

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Ajánlatkérő, a Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.) nevében ezennel 

felkérem, hogy a 2017. június 7. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési 

dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására.  

Végleges ajánlattételi határidő: 2017. június 28. napján 10:00 óra.  

 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Zala Megyei Kormányhivatal 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. 

Címzett: dr. Németh Gyöngyi 

Tel: +36 92/507-700 

Fax: +36 92/507-745 

E-mail: hivatal@zalakozig.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház 

Telefon: +36 1/788-8931 

Fax: +36 1/789-69-43 

E-mail: eszker@eszker.eu 

 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Nemes Krisztina 

Lajstromszáma: 00124 

Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

e-mail címe: nemes@eszker.eu 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. 

§ (1) bekezdés szerinti).  

 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: 

Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám alatti helyi védettségű épület beruházásának kivitelezése 
 

Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem 

szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei az irányadók. 
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1. KÖTET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 

1. Ajánlatkérő adatai: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Zala Megyei Kormányhivatal 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. 

Címzett: dr. Németh Gyöngyi 

Tel: +36 92/507-700 

Fax: +36 92/507-745 

E-mail: hivatal@zalakozig.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

Telefon: +36 1/788-8931 

Fax: +36 1/789-69-43 

E-mail: eszker@eszker.eu 

 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Nemes Krisztina 

Lajstromszáma: 00124 

Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

e-mail címe: nemes@eszker.eu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési el-járás 

(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 hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt 

eltérésekkel történő alkalmazásával is, ha megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van 

tudomása. 

 

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

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a 

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

ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők részére. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám alatti helyi védettségű épület beruházásának kivitelezése 

Építési beruházás 

Kivitelezés 

 

Nómenklatúra:  

CPV: fő tárgy: 45000000-7 [Építési munkák] 

További tárgyak: 45453100-8 [Felújítás] 

 

Mennyisége: 
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vasbeton lemezalap készítése  76,65 m3 

alapozás megerősítése talajerősítéssel  96 fm 

lépcső, födémek, betonaljzatok bontása 404,09 m3 

betonacél helyszíni szerelése   31,15 t 

betonaljzat készítése    42,85 m3 

előregyártott áthidaló elhelyezése  165 db 

égetett agyag-kerámia válaszfal építése  128,37 m2 

teherhordó falazat építése   145,05 m3 

égetett agyag-kerámia válaszfal bontása 280,99 m2 

teherhordó falazat bontása   65,06 m3 

oldalfal- és mennyezetvakolat leverése  901,08 m2 

oldalfal- és mennyezetvakolat készítése  951,04 m2 

hőszigetelő homlokzati vakolat készítése 394,32 m2 

szerelt gipszkarton válaszfal készítése  353,29 m2 

függesztett, szerelt álmennyezet készítése 511,49 m2 

tetőfedés bontása (cserép, fém- hullámlemez) 324,25 m2 

cserépfedés készítése    170 m2 

kettős állókorcolt fémlemez fedés készítése 98 m2 

lap-, fal-, és lábazatburkolat bontása  522,28 m2 

fa-, műnyag-, hézagmentes padló bontása 181,47 m2 

meleg padlóburkolat készítése   231,66 m2 

lépcsőburkolat készítése   83,78 fm 



  

falburkolat készítése    84,60 m2 

hideg padlóburkolat készítése    388,49 m2 

faszerkezetű nyílászárók bontása  149,41 m2 

fa kül- és beltéri nyílászárók elhelyezése 123 db 

belső felület előkészítése és festése 2622,27 m2 

belső oldali fal- és mennyezet hőszigetelése 560,86 m2 

térkőburkolat készítése    40,07 m2 

beépített és mobil bútor elhelyezése 168 db 

információs táblák elhelyezése   109 db 

lámpatestek elhelyezése   174 db 

kábel, kábelszerű vezeték szerelése  4058 fm 

kondenzációs fali gázkazán elhelyezése  45 kW 

15 kWp napelemes rendszer kialakítása 1 klt. (pl.: 50 db x 300 Wp) 

 

Építés helye: 
8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály építés helye: u. 2., 

hrsz.: 3690 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza. 

 

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

Vállalkozási szerződés - Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám alatti helyi védettségű épület 

beruházásának kivitelezése 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap. 

7. A teljesítés helye: 

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály építés helye: u. 2., hrsz.: 3690 

NUTS: HU223 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

A szerződés finanszírozása az alábbi forrásokból történik:  



  

a. a KEHOP-5.2.2/16-2016-00018 azonosító számú, a „Zala megyei Kormányhivatal épületeinek 

energetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében elnyert támogatásból. Támogatási intenzitás: 

100%. 

b. A Miniszterelnökség által biztosított költségvetési forrás. 

 

A tartalékkeret mértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződés szerinti teljes 

ellenszolgáltatás 5 %-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, 

a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 

használható fel, mely keretek között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után 

szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A tartalékkeret a 

szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható. 

A tartalékkeret alapján járó vállalkozói díj külön számlá(k)ban érvényesíthető. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános 

forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, 

melynek igénybevétele nem kötelező. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem 

köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) 

bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – legkésőbb az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előlegszámla összege arányosan a 

részszámlákban és végszámlában számolható el. 

A teljesítés során 5 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak 

szerint:  

 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 20% -os készültségi fokának elérése 

esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről; 

 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 40% -os készültségi fokának elérése 

esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről; 

 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 60% -os készültségi fokának elérése 

esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről; 

 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 80% -os készültségi fokának elérése 

esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről; 

 végszámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 100 %-ának megfelelő összegről az 

áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki 

átadás-átvételt követően. 

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát), számlák 

kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott 

munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 

A szerződés fedezeteként szolgáló források esetében a kifizetés az utófinanszírozás szabályai szerint 

történik. 

A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) kerül 

kifizetésre 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: 

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései szerint; 

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

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. § szerint. 

 



  

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) alapján az ajánlatkérőként a kifizetésre köteles 

szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § 

(1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 

számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 

tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 

annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 

alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy 

az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő 

félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként 

szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 

kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők 

az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, 

és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 

szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 

szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy 

részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont 

szerinti határidő harminc nap. 

 

A kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-

ában foglaltakat teljes körben kell alkalmazni. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (2) alapján 

az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a 

késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

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

Az ellenszolgáltatás teljesítésének 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 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 



  

 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

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

a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár érték 

arány”, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § előírásaira.  

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Tartalékkeret és ÁFA nélküli egyösszegű vállalkozói díj (HUF) 60 

2. Átlagos nettó rezsióradíj (HUF) (legalább 2550 Ft, legfeljebb 5000 Ft) 10 

3. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap. Ajánlatkérő a 

36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt 

időtartam levonásával.) 
30 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 0-100 pont. 

 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 

(legalacsonyabb ár) maximum pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 

kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

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 szabályoknak 

megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 

használni a pontszámítás során). 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell 

megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 

forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos 

ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra 

vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül 

módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés 

mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak 

magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati 

árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 

megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek 

között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden 
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 



  

Az ajánlati ár alátámasztására árazott költségvetést kell az ajánlathoz csatolni.  

 

Ide kapcsolódóan ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a KEHOP-5.2.2. pályázati 

felhívás 5.6 pontja szerint: „A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják 

meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450 000 Ft/kW 

fajlagos költséget” 

 

Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 

(legalacsonyabb rezsióradíj) maximum pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 

pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A megajánlandó – pótmunkákra irányadó -  rezsióradíj az alábbi, b)-c) esetekben alkalmazandó: 

a) amennyiben az eredeti ajánlatban a tartalékkeret felhasználására irányuló költségvetéssel azonos 

tétel található, akkor az ajánlatban szereplő egységárak/díjak alkalmazandóak, 

b) ilyen hiányában a TERC program költségvetés készítésekor hatályos verziója szerint, az adott 

munkára meghatározott anyag/díjtétel alkalmazandó. A rezsióradíj összege a 27/2016. (IX. 14.) MvM 

rendeletben meghatározott összeg.  

c) ilyen hiányában a piaci anyag/díjtétel alkalmazandó. 

 

Az ajánlatkérő által elfogadható legalacsonyabb rezsióradíj a 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet szerinti 

összeg (2550 Forint), a maximum mérték pedig 5000 Forint.  

A minimálisan elfogadhatónál alacsonyabb, illetve a maximálisan megajánlhatónál magasabb 

megajánlás ajánlatkérő számára nem elfogadható, így az ilyen megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezik.  

 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt 

számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási 

időtartam/a figyelembe vett max. 60 hónap) maximális pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére 

pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A 

pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

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

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő a 60 hónapnál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 

azonos számú pontot ad. A 36 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet az ajánlati elem, a minimum értéket 

el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A 36 hónapos megajánlás 0 pontot kap. 

 



  

Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 

megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 

használni a pontszámítás során). A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési 

pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a szemponthoz 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 a felhívásban 

meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes 

ajánlatot tette. 

 

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

A kizáró okok felsorolása:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok 

bármelyikének hatálya alá tartozik. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot 

kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 

az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 

állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2)]. 

 

Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a 

figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. 

(VI.27.) számú állásfoglalásában foglaltakra. 

 

A kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozásában benyújtandó nyilatkozatok nem lehetnek a 

felhívás megküldésénél napjánál korábbi dátumúak. 

 

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 28. napján 10:00 óra.  

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó 

bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Zala Megyei Kormányhivatal 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. IV. emelet titkárság. 

 

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: 

Zala Megyei Kormányhivatal  

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. IV. emelet tárgyaló 

2017. június 28. napján 10:00 óra.  

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: 

Ajánlattevők a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig kötve vannak az ajánlatukhoz.  

 

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 

információ: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott 

(kivitelezésre vonatkozó) teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A 

késedelmi kötbér mértéke napi 100.000.-ft, azaz százezer forint minden megkezdett naptári napra. A 

30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése 

meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-nak 

megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

Jótállási biztosíték: A jótállási időtartam kezdetétől (a teljesítés időpontja) a lejártát követő 60. napig 

érvényes, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-ával megegyező mértékű, a Kbt. 

134.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módon biztosítva. A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az 

ajánlatban nyilatkozni kell.  

Ennek megfelelően a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként 

az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, 

átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. 

elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles 

vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap (2. értékelési 

részszempont) 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

19. A tárgyalások lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai alapvető 

szabályai: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, a műszaki és egyéb feltételekről kíván tárgyalni az 

ajánlattevőkkel.  

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új 

közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat 

írásban és zártan történő beadására hívja fel, azzal, hogy az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó 

árazott költségvetést is be kell nyújtani. 

Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja magának a jogot arra 

vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. 



  

A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek 

kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőnek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyalások befejezését követően ajánlati kötöttség 

jön létre. 

A Kbt. 88. § (6) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás során a 

közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 

a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy 

egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, 

különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági 

szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre 

jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások 

befejezésével végleges ajánlatot tenni, 

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon, 

c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények 

változzanak. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem határoz meg a Kbt. 87.§ (1) bekezdése szerint olyan 

minimumkövetelményeket, melyekről nem fog tárgyalni. 

Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne:  

Az első tárgyalás időpontja az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálatát követő 2 munkanapon 

belül, amelyről Ajánlattevőt megfelelő határidőben értesíti Ajánlatkérő vagy lebonyolító. 

Helyszín: Zala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. IV. emelet 

tárgyaló 

 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? Igen, KEHOP-5.2.2/16-2016-

00018 

 

21. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott 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) bekezdés e) pontja szerinti 

eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza. 

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

(ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások 

egyszerű 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. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk 

ajánlatban történő feltüntetését. 

5. 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 közös ajánlattevők tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni 

kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott tartalommal. 

7. 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 és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 

eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 

egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

- 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 „Végleges Ajánlat - Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám alatti helyi védettségű 
épület beruházásának kivitelezése”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi 

határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

8. 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 kézhezvételére 

az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

9. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09:00-17:00 óra között, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között lehet leadni. 

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 Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely 

alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

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

12. 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.  

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

hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 



  

14. 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. 

15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott 

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

16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 

eljárni. 

17. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 

18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A bejáráskezdetének időpontja: 2017. június 12. napján 14:00 óra. 

A találkozó helyszíne: Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül. 

Szabályait a Kbt. 56. § tartalmazza. 

19. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 

20. 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. 

21. 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. §]. 

22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott 

értékelési szempontok szerint 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. 

23. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a 

jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek 

mértéke legalább 150 millió forint /év és legalább 10 millió forint/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 vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 

nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fentiek szerinti felelősségbiztosítással rendelkezni 

fog. 

24. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes 

közbeszerzést indított. Ajánlatkérő ugyanis 2017. április 7. napján a kormányzati ügyfélszolgálat 

kialakítására vonatkozóan támogatásra irányuló igényt nyújtott be a Miniszterelnökséghez és a 

támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 

elfogadását olyan körülménynek tekinti az ajánlatkérő, amely miatt az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja. 

 
22. A végleges ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. június 23 
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