
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban 

 

1. 
Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma  

Békés Megyei Kormányhivatal 

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2. 

Tel: +36 66622068 

Fax: +36 66622041 

Kapcsolattartó: Miklós Melinda Kozima 

E-mail: kozbeszerzes@bekes.gov.hu 

URL: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes   
 

2. 
Ajánlatkérő típusa: regionális, helyi szintű  

 

3. 
 Ajánlatkérő tevékenységi köre: általános közszolgáltatások  

 

4. 
 Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő(k) nevében végzi a beszerzést.  

 

5. Eljárás fajtája 

A Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy az 

építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, a beszerzés nem európai 

uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 

kapcsolatos. 

6. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 

díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)  

 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok 

7. 
 Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Építési keretmegállapodás 

 

8. 
Az eljárás során keretmegállapodás megkötésére kerül sor a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) 

pontja alapján. 

Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1 .számú mellékletében meghatározott tételek 
alapján elvégezhető, akkor Ajánlatkérő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben szereplő 
költségek alapján megrendelheti. 
Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, az 
Ajánlatkérő írásbeli konzultációt követően köt szerződést. Az írásbeli konzultáció menetét a 
szerződéstervezet tartalmazza. 

9. 
Dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

10. 
A szerződés tárgya:  

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás”  

11. 
Közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei és járási hivatali épületeinek karbantartási, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok


felújítási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás.  
 
Ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni az elvégzendő feladatokat, ezért egy olyan építési 
keretmegállapodás megkötésére kerül sor, ahol egyes munkanemekre vonatkozóan az 
egységárak versenyeztetése történik meg és ezen árak keretmegállapodásban történő 
rögzítését követően, a véglegesített feladatellátásra vonatkozóan a konkrét munka 
megrendelése egyszerűsített formában, egyedi megrendelések révén valósul meg. 
Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási 
munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. 
A hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és 
bádogos szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos 
javításokat jelent. 
 
A részletes követelményeket a dokumentáció IV. fejezete tartalmazza.  
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodást 24 hónapra kívánja megkötni, mely egy alkalommal 12 
hónappal meghosszabbítható. 
Ajánlatkérő a megadott keretösszegtől + 25 % -al eltérhet.  
 
1. rész: Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanok: 
 
Teljesítés helyszínei: 
  Békéscsaba, Luther u. 3; Szerdahelyi u.2 –Szabolcs u 34; Szent István tér 18-Hunyadi tér 1;  
Hunyadi tér 4; Szarvasi út 107; Árpád sor 2/6; József A. u. 2-4.- Derkovits sor 2; Temető sor 8; 
Munkácsy u. 4. 
Összesen: 21.462 m

2
  

Keretösszeg: 67.000.000,-Ft 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba 
közigazgatási területén belül -  a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett 
más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem 
rendelkezik információval, a lehetséges helyszínek pontos meghatározását (címét és helyrajzi 
számát) az egyedi megrendelések fogják tartalmazni. 
 
2. rész: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő 
ingatlanok: 
 
 Békés, Kossuth u. 4; Múzeum köz 1.  
 Szarvas, Szabadság út 25-27. 
 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1; Kossuth L. u. 45. 
 Szeghalom, Nagy Mikós u. 4; Nagy Miklós u. 6; Bocskai u. 8. 
 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Összesen:  8504 m

2
 

Keretösszeg: 27.000.000,- Ft 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – szarvasi, 
szeghalmi, békési, gyomaendrődi járások közigazgatási területén -  a felsorolt helyszíneken 
kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre 
vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval, a lehetséges helyszínek pontos 
meghatározását (címét és helyrajzi számát) az egyedi megrendelések fogják tartalmazni. 
 
3. rész: Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő 
ingatlanok: 
 
 Sarkad, Szent István tér 7; Szent István tér 24/2.; Veres Sándor u. 4. 
 Gyula, Ady E. u. 8; Kossuth u. 2; Petőfi tér 3; Petőfi tér 2., Megyeház u. 5-7. 
  Elek, Gyulai út 2. 
  Mezőkovácsháza, Árpád u. 169; Hősök tere 1; Hársfa u. 3; Alkotmány u. 42. 
  Orosháza, Szabadság tér 3; Ady E. u. 9. 
  Tótkomlós, Fő u. 1. 



  Battonya, Fő u. 91. 
  Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 
Összesen: 10.582 m

2
 

Keretösszeg: 33.000.000,- Ft 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – sarkadi, 
orosházi, mezőkovácsházai és gyulai járások közigazgatási területén -  a felsorolt helyszíneken 
kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre 
vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval, a lehetséges helyszínek pontos 
meghatározását (címét és helyrajzi számát) az egyedi megrendelések fogják tartalmazni. 
 

12. A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU332 

1. rész:   
Békéscsaba, Luther u. 3 (hrsz: 4080/2; 4081);  
                     Szerdahelyi u.2 –Szabolcs u 34 (hrsz: 3119;3121/1,3,4;);  
                     Szent István tér 18-Hunyadi tér 1 (hrsz: 3888;3889);  
                     Hunyadi tér 4 (hrsz: 3880);  
                     Szarvasi út 107 (hrsz: 6254);  
                     Árpád sor 2/6 (hrsz: 4412);  
                     József A. u. 2-4.- Derkovits sor 2 (hrsz: 1);  
                     Temető sor 8 (hrsz: 2662);  
                     Munkácsy u. 4. (hrsz: 2943) 

2. rész:  
  Békés, Kossuth u. 4 (hrsz: 5633);  
              Múzeum köz 1. (hrsz: 2241/1/A/1,2)  
  Szarvas, Szabadság út 25-27. (hrsz: 5038/4) 
  Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 (hrsz: 1588);  
                           Kossuth L. u. 45. (hrsz: 2394/A/1; 2394/B/1; 2394/B/2; 2394/B/3; 2394/C/2) 
  Szeghalom, Nagy Mikós u. 4 (hrsz: 1015);  
                      Nagy Miklós u. 6 (hrsz: 1024/3);   
                      Bocskai u. 8. (hrsz: 985) 
  Dévaványa, Hősök tere 1. (hrsz: 2) 
 

3. rész:  
 Sarkad, Szent István tér 7 (hrsz: 3056/2);  
               Szent István tér 24/2. (hrsz: 2570/3);  
               Veres Sándor u. 4. (hrsz: 141) 
  Gyula, Ady E. u. 8 (hrsz: 4740);   
              Kossuth u. 2 (hrsz: 255);  
              Petőfi tér 3 (hrsz: 1/2/A/1);  
              Petőfi tér 2. (hrsz: 4475/A/2),  
              Megyeház u. 5-7. (hrsz: 4466) 
  Elek, Gyulai út 2. (hrsz: 3/3) 
  Mezőkovácsháza, Árpád u. 169; (hrsz: 446/3/A/1; 446/3/A/2; 446/3/A/3; 446/3/A/4; 446/3/A/5; 
                                                        446/3/A/6; 446/3/A/7; 446/4) 
                               Hősök tere 1 (hrsz: 269/8);  
                               Hársfa u. 3 (hrsz: 261);   
                               Alkotmány u. 42. (hrsz: 861/2) 
  Orosháza, Szabadság tér 3; (hrsz: 2937/A/1; 2937/A/2; 2937/A/3) 
                   Ady E. u. 9. (hrsz: 2375) 
  Tótkomlós, Fő u. 1. (hrsz: 1) 
  Battonya, Fő u. 91. (hrsz: 1) 
  Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. (hrsz: 1) 

 
13. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

Fő tárgy: 45453100-8 
További tárgyak: 45210000-2 



45400000-1 
45300000-0 

14. 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre:  

Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bek. szerint biztosít előleget 
Ajánlatkérő.  
Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák elszámolását 
és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az adott hónap 
15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az elszámolást 
ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és teljesítésigazolással 
igazolt munkák munkalapját; a munka elvégzése során beépített anyagok kimutatását; a főbb 
alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást igazoló számla 
másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi tanúsítványokat, 
jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, üzemeltetési, tervezői 
utasításokat; és összesítő jegyzéket. 
 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1) - (3) bekezdései; a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései, a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, illetve 32/B.§-ában, valamint a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

15. 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat: Az ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú (alternatív) 
ajánlat lehetőségét. 

16. 
Teljesítési határidő: 24 hónap, vagy a keretösszeg kimerülése. keretösszeg 24 hónap alatt 
nem kerül felhasználásra, akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő 
köteles a Vállalkozót a szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról 
tájékoztatni, a felek közös megegyezésével a szerződés egy alkalommal 12 hónappal, vagy a 
keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítható. 

17. 
Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  X nem  

Opciók leírása: - 

18. 
Részekre bontás 

Részajánlat tételére van lehetőség. A részajánlat benyújtható valamennyi részre. 

 

19. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
Nyertes ajánlattevő, kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést (késedelmi kötbér, hibás teljesítés kötbére, meghiúsulási kötbér).   
Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja teljesíteni a 
határidőt, az ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke 3 %/naptári nap, alapja: az egyedi 
megrendelésben szereplő teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 30 %. 10 napot 
meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a teljesítést az adott megrendelés vonatkozásában 
meghiúsultnak tekinti. 

Meghiúsulási kötbér mértéke: max 30 %, alapja az egyedi megrendelésben szereplő teljes nettó 
vállalkozási díj.  

Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet. 

A kötbérrel kapcsolatos egyéb részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

20. Annak meghatározása, hogy ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel lehetővé 
teszi-e a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását: nem követelmény és nem lehetséges.  
 



 
 

21. Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 
q) pontban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
csatolni kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát.  
 
 Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendeletben 
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 
 
Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
A kizáró okokra történő nyilatkozatok keltezése tekintetében a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 
1. § (7) bekezdése irányadó. 
 

22. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:  
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket a jelen eljárás 
során.  
 

23. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:   
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – 
megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. 
Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai 
önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét, 
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) 
bekezdés szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására előírt 
igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő 
megfelelés igazolásakor. 
 
 



 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Mindhárom rész esetében: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
a) legalább 1 fő, min 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező kőműves szakemberrel. 
b) legalább 1 fő, min 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelő szakemberrel. 
c) legalább 1 fő, min 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező víz- és/vagy gáz- és/vagy 

fűtésszerelő szakemberrel. 
Ugyanaz a szakember az a), b) és c) pontban előírt előírások közül többnek is megfelelhet, 
amennyiben az előírásokat kielégíti. 
 
A közös ajánlattevőknek az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése 

szerint kell megfelelniük. 
24. 

Értékelési szempontok:  
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 

 A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok 
alapján:  

1. Nettó ajánlati ár (Forint):  súlyszám:  68 
2. Minőségi szempont:  

2.1 a szerződés teljesítésében közreműködő kőműves szakember (szakmunkás) szakmai 
többlettapasztalata (maximum 36 60 hónap)      8 
2.2 a szerződés teljesítésében közreműködő villanyszerelő szakember (szakmunkás) szakmai 
többlettapasztalata  (maximum 36 60 hónap)    8 
2.3 a szerződés teljesítésében közreműködő víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember 
(szakmunkás) szakmai többlettapasztalata (maximum 60 hónap)   8  
2.4 javítási-hibaelhárítási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének 
időpontja percben meghatározva (minimum 60 perc, maximum 180 perc)   8 
 
A 2.1-2.3 értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek körében előírt 
minimális szakmai tapasztalaton (24 hónap) felüli többlettapasztalatot értékeli. 

 

 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-10 pont.  
Nettó ajánlati ár (forint):  
A mellékletként csatolt, valamennyi munkanemet tartalmazó árazatlan költségvetés beárazva az 
egyes munkanemek egységárainak összege alapján.  
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza;  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) 
kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, 
melynek képlete az alábbi:  

 =A        /A      á  ∗(P   − P     )+P      
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa (10 pont)  
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)  
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 Minőségi szempont: 
2.1-2.3 részszempontok: 
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki 
ajánlattevő pontszámát a 2.1-2.3 értékelési részszempontok esetén:  
Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max − 
P min) + P min 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  



A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja  
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek körében előírt minimális szakmai tapasztalaton (24 
hónap) felüli többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon csak ezt az értéket kell 
feltüntetni. 
Jelen értékelési szempont esetében a maximum 60 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.  
 
 
2.4 részszempont: 
Ajánlatkérő a 60-180 perc közötti megajánlás esetén az értékarányosítás módszerén belül a 
fordított arányosítást alkalmazza;  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) 
kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, 
melynek képlete az alábbi:  

 =A        /A      á  ∗(P   − P     )+P      
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa (10 pont)  
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)  
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme (60 
perc)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Jelen értékelési szempontok esetében a 60 perc, vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt 
a maximális értékelési pontszámot kapják, míg a 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások 
esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek 
nyilvánítja.  
 

25. 
A bírálatra vonatkozó további információk 
Az ajánlattevőnek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a 
megnevezett szakember önéletrajzát, végzettségének igazolását, valamint rendelkezésre 
állásáról szóló nyilatkozatát. 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 
az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

26. 
Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontása:  

2018. május 3.    10.00 óra  
Ajánlat bontásának helyszíne: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 
2. „A” épület II. em.  214. iroda. 
 
A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az 
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint 
jár el.  

27. 
Ajánlatok magyar nyelven nyújthatóak be. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az 
eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.  

28. 
A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő 
lejártától számított 60 nap.  

29. 
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.  

30. 
A szerződés nem EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A 
beszerzés forrása: hazai költségvetési forrás.  

31. 
Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott 



szerződés): nem.  

32. 
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem. 

33. 
Hiánypótlás:  
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § - a 
szerint biztosítja.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (6) bekezdésére, mely szerint a Kbt. 71. §-a azzal 
az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési 
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy 
hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan 
megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az  

34. További információk:  
1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok letöltését igazoló 
regisztrációs lapot a Kbt. 41. §-ban foglalt módon az 1) pontban megadott elérhetőségen, a 
dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb ajánlattételi határidő lejártáig 
küldjék meg Ajánlatkérő számára. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési 
dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. 
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel 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.  
3. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - 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. 
4. 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. 
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésben, a Kbt. 67. 
§ (4) bekezdésben, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 114. § (2) 
bekezdésében előírtakra, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és kapcsolódóan a 67. § (3) 
bekezdésében foglaltakra. 
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölni a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén Ajánlattevő nyilatkozatának 
csatolása, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. 
8. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló 
– egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – 
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell (Kbt. 35. §). 
9. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az 
ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 
10. Ajánlat benyújtásának helyszíne: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. „A” épület II. em 214. iroda. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől 
- péntekig 08.00-16.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.00 és 10.00 óra között lehet 
benyújtani. 
Az ajánlatot aláírva, zárt borítékban, a borítékon " Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek 
javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési 
keretmegállapodás " és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!" megjelöléssel 1 
papír alapú példányban, illetve digitálisan, elektronikus adathordozón (CD/DVD-n az ajánlatot 
beszkennelve) kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton a dokumentációban részletezettek 



szerint. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó.  
11. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat 
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az 
ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
12. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, 
információhoz csatolni kell a felelős vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is. 
13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakaszában második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben – a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő az 
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
igazolások benyújtására. 
14. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő azon adatokat, 
amelyek az értékelési szempont szerint értékelésre kerülnek. [Kbt. 66. § (5) bekezdés] 
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
előírásokra. 
16. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az 
ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra 
történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal 
mindenben egyenértékű terméket elfogad. 
17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely értelmében a 
hirdetmény nélküli eljárásban 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.  
18. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, 
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által jelen szerződésben előírt 
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan 
nyilatkoznia kell.  
A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár és 30 000 000 Ft/év 
mértékű felelősségbiztosítás.  
19. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 
helyi idő szerint értendő. 
20. 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. 
21Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az 
ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 
22. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
24. A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.  
25. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai 
szerint kell eljárni. 
26. Az elektronikus közbeszerzés (EKR) kötelező alkalmazásának bevezetéséig ajánlatkérő 



jelen közbeszerzési eljárását papír alapon kívánja lefolytatni. 

34 Ajánlattételi felhívás kiküldésének időpontja: 2018. április 13. 

 


