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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. 

épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” 

 tárgyú  

Kbt. III. rész 115. § szerinti közbeszerzési eljárásban 

 

1.)  Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Békés Megyei Kormányhivatal  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Nemzeti azonosítószám: AK 10165 

Kapcsolattartó: Miklós Melinda Kozima 

Telefon: +36-66-622-068 

Fax: +36-66-622-041 

Email: kozbeszerzes@bekes.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

 

Az ajánlatkérő típusa: regionális/helyi szintű 

Fő tevékenység: általános államigazgatás 

 

További információk beszerezhetők írásban az ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől: 

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, mint Lebonyolító 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.  

Kapcsolattartó: dr. Piszkor Melitta 

Telefon: +36 20 397 4726 

Fax: +36 1 460-9877 

Email: melitta.piszkor@tpi.hu  

 

2.) A közbeszerzési eljárás fajtája: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 

bekezdése szerinti eljárás (a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 

figyelembevételével), tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 

háromszázmillió forintot. 

 

3.) A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és 

díjmentesen elérhetővé teszi a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-

eljarasok címen az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától.  

Jelen közbeszerzési dokumentumot (eljárás megindító felhívás) az ajánlatkérő elektronikusan is 

megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére.   

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat 

ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak 

elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie) az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési 

dokumentumok letöltését a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap 

kitöltésével, és annak a +36 1 460-9877 fax számra vagy a melitta.piszkor@tpi.hu e-mail 

címre, haladéktalan, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig történő visszaküldésével 

kell igazolni, a regisztrációs lapot az ajánlatban csatolni kell. 

A regisztrációs lap visszaküldését követően Ajánlatkérő a regisztrációs lapon megjelölt 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok
mailto:melitta.piszkor@tpi.hu
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kapcsolattartási pontok valamelyikén keresztül tartja a kapcsolatot az érdekelt gazdasági 

szereplővel. 

 

4.) A közbeszerzés tárgya 

 

4.1. Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. 

sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése. 

 

4.2. A szerződés típusa: építési beruházás 

 

4.3. Fő CPV kód: 45000000-7 

 

4.4. A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 

„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei 

Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési 

beruházás kivitelezése. Két ajánlati részben: 

1. rész: Építőmesteri és gépészeti munkák, és kapcsolódó villanyszerelési feladatok 

2. rész: Hálózatra visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű 

kiserőmű telepítése 

 

Részajánlat tételére a fentiek szerint lehetőség van. Ajánlatok valamennyi részre benyújthatók.  

 

5.) A közbeszerzés ismertetése 1. rész: Építőmesteri és gépészeti munkák, és kapcsolódó 

villanyszerelési feladatok 
 

5.1.  A közbeszerzés mennyisége: 

  

 Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. 

sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezésén belül építőmesteri és 

gépészeti munkák, és kapcsolódó villanyszerelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint: 

  

 37 db fa nyílászáró cseréje, konvektorok kültéri egységeinek helyein illetve a nyílászárók 

cseréjekor keletkező károsodások helyén vakolatjavítás, festés, 283 m2 zárófödém és 33 m2 alulról 

hűlő födém hőszigetelése, gázkonvektoros fűtés megszüntetése, új 49 kW kondenzációs gázkazán 

és 33 db lapradiátor beszerelése. 

  

 A munkák részletes ismertetését, a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

 

5.2. További CPV kódok: 

 45000000-7 

45421130-4  

45410000-4  

45442100-8  

45321000-3  
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45331000-6  

 45111100-9  

 

5.3. A teljesítési helye: 

 Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. 

 NUTS kód: HU332 

 

5.4. A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 

 A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap. 

 

5.5. Értékelési szempont: 

 

5.5.1. Az ajánlatok értékelési szempontja 1. ajánlati részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontok (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) az alábbiak szerint: 

 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege – tartalékkeret nélkül 

(nettó HUF) 
70 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 

(hónap) 
30 

 

1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege – tartalékkeret nélkül (nettó HUF) 

részszempont:  

  

 Ajánlattevőnek a nettó vállalkozói díj összegére kell ajánlatot tennie a 2% tartalékkeret 

megjelölése nélkül, és a felolvasólapon szerepeltetnie. 

A nettó ajánlati árat a szerződés szerinti feladatok teljeskörű megvalósítására, egyösszegű 

átalányárként kell megadni, melynek tartalmaznia kell minden felmerülő költséget, mely a 

kivitelezés megvalósításához, ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

 

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni. 

 

Az ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőnek műszaki-szakmai ajánlatként árazott költségvetést 

kell benyújtania a tervdokumentációhoz mellékelt költségvetési kiírás tételeinek beárazásával. 

 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap) részszempont: 

 

Ajánlattevőnek a sikeres átadás-átvétel időpontjától vállalt teljeskörű jótállás időtartamára 

vonatkozóan kell megajánlást tennie. 

Ajánlatkérő a jótállás minimális időtartamát 36 hónapban határozza meg. Ajánlattevőnek 

legalább 36 hónap jótállási időt vállalnia kell, a 36 hónap jótállási időtartamot el nem érő 

megajánlást Ajánlatkérő nem fogadja el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 

 

5.5.2. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső 

határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 

 

5.5.3. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül az alábbi: 
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 1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege (nettó HUF) – tartalékkeret nélkül részszempont 

esetén: 

 

Ajánlatkérő számára ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontja szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között úgy értékeli, hogy a legjobb tartalmi elemre (legalacsonyabb 

érték) az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a 

legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
 * (P max – P min) + Pmin 

 

ahol  

  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap) részszempont 

esetén: 

 

 A 2. részszempont esetén Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

 

 Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 

(minimum) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 

pontszámot; a legkedvezőbb szintet elérő (legkedvezőbb megajánlás) vagy annál kedvezőbb 

értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával 

megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (minimum és 

maximum) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának 

megfelelően kerül pontozásra. 

 

 A 2. részszempont esetén a 60 hónap a részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az 

annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 

pontot ad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az általa 

meghatározott legkedvezőbb értéket (60 hónap) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ennél 

kedvezőbb megajánlást tesz. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
(𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)

(𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑏𝑏 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)
 * (Pmax – Pmin) + Pmin 
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ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (maximum), amire 

ajánlatkérő a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (minimum), amire 

ajánlatkérő a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

5.5.4. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.  

 

5.5.5. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. 

Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb 

összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

 

5.6. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét. 

 

6.) A közbeszerzés ismertetése 2. rész: Hálózatra visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes 

energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű telepítése 
 

6.1.  A közbeszerzés mennyisége: 

  

 Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. 

sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezésén belül hálózatra 

visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű telepítése: 

25 kW-os HMKE, 108 db napelemtábla szerelése 

  

 A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített 

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

költséget. 

 

 A munkák részletes ismertetését, a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan 

költségvetés tartalmazza. 

 

6.2. További CPV kódok: 

 45000000-7 

  45310000-3 

09331000-8  

09332000-5  

 

6.3. A teljesítési helye: 

 Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. 

 NUTS kód: HU332 

 



6 
 

6.4. A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 

 A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap. 

 

6.5. Értékelési szempont: 

 

6.5.1. Az ajánlatok értékelési szempontja 1. ajánlati részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontok (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) az alábbiak szerint: 

 

Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege (nettó HUF) 70 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 

(hónap) 
30 

 

1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege (nettó HUF) részszempont:  

  

 Ajánlattevőnek a nettó vállalkozói díj összegére kell ajánlatot tennie, és a felolvasólapon 

szerepeltetnie. 

A nettó ajánlati árat a szerződés szerinti feladatok teljeskörű megvalósítására, egyösszegű 

átalányárként kell megadni, melynek tartalmaznia kell minden felmerülő költséget, mely a 

kivitelezés megvalósításához, ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

 

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni. 

 

Az ajánlati ár alátámasztására ajánlattevőnek műszaki-szakmai ajánlatként árazott költségvetést 

kell benyújtania a tervdokumentációhoz mellékelt költségvetési kiírás tételeinek beárazásával. 

 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap) részszempont: 

 

Ajánlattevőnek a sikeres átadás-átvétel időpontjától vállalt teljeskörű jótállás időtartamára 

vonatkozóan kell megajánlást tennie. 

Ajánlatkérő a jótállás minimális időtartamát 36 hónapban határozza meg. Ajánlattevőnek 

legalább 36 hónap jótállási időt vállalnia kell, a 36 hónap jótállási időtartamot el nem érő 

megajánlást Ajánlatkérő nem fogadja el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 

  

6.5.2. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső 

határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 

 

6.5.3. A módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül az alábbi: 

 

 1. Ajánlati ár: Nettó vállalkozói díj összege (nettó HUF) részszempont esetén: 

 

Ajánlatkérő számára ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontja szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között úgy értékeli, hogy a legjobb tartalmi elemre (legalacsonyabb 

érték) az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a 

legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 
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Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
 * (P max – P min) + Pmin 

 

ahol  

  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (hónap) esetén: 

 

 A 2. részszempont esetén Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

 

 Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 

(minimum) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 

pontszámot; a legkedvezőbb szintet elérő (legkedvezőbb megajánlás) vagy annál kedvezőbb 

értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával 

megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (minimum és 

maximum) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának 

megfelelően kerül pontozásra. 

 

 A 2. részszempont esetén a 60 hónap a részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az 

annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 

pontot ad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az általa 

meghatározott legkedvezőbb értéket (60 hónap) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ennél 

kedvezőbb megajánlást tesz. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

 

P = 
(𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)

(𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑏𝑏 – 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑘𝑒𝑑𝑣𝑒𝑧ő𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑏𝑏)
 * (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (maximum), amire 

ajánlatkérő a maximális pontszámot adja  

Alegkedvezőtlenebb: ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (minimum), amire 

ajánlatkérő a minimális pontszámot adja  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

6.5.4. A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.  
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6.5.5. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító 

felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. 

Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb 

összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

 

6.6. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét. 

 

7.) Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód 
 

Mindkét ajánlati részben: 

 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 

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) pontja szerinti kizáró okok 

hatálya alatt áll. 

 

A kizáró okok igazolásának módja: 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a hatályos 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot 

kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) 

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

bekezdés k) pont kb) pontját a Kbt., illetve a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles benyújtani.  

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe 

a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, 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.  

A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében 

foglaltak is irányadók (öntisztázás).  

Az ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 

rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 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. 

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok 

hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. 

  

8.) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a 

megkövetelt igazolási mód: 
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Mindkét ajánlati részben: 

  

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. 

 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra 

  

 Mindkét ajánlati részre vonatkozóan: 

 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.); 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

- 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 

A beruházás finanszírozása 100%-ban a KEHOP keretében biztosított támogatásból, a Magyar 

Állam forrásbiztosításával valósul meg. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja az előleg igénylésének a lehetőségét 

nyertes ajánlattevő részére a szerződés szerinti – 1. részben tartalékkeret és általános forgalmi adó 

nélkül számított, 2. részben általános forgalmi adó nélkül számított – ellenérték 10%-ig. 

Ajánlatkérő az előleget nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15 napon belül fizeti ki nyertes ajánlattevő részére. Az előleg a végszámlából kerül 

levonásra. 

1. ajánlati részben a műszaki készültség függvényében nyertes ajánlattevő – az előleg számlán felül 

– egy részszámla (50 %-os műszaki készültség) és a végszámla benyújtására jogosult. 2. ajánlati 

részben nyertes ajánlattevő – az előleg számlán felül – kizárólag a végszámla benyújtására jogosult, 

2. ajánlati részben részszámlázásra nyertes ajánlattevő nem jogosult. 

Végszámla a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültség, sikeres átadás-átvétel (adott esetben 

próbaüzem) és valamennyi dokumentum átadását követően nyújtható be. 

Ajánlatkérő az ellenértéket szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszerűen és a jogszabályoknak 

megfelelően kiállított számlák és mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési 

határidővel átutalással egyenlíti ki. Az ellenérték kifizetésére irányadóak a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) 

bekezdés, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései. 

Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/A. §-a szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/B. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

1. ajánlati részben Ajánlatkérő 2 % tartalékkeretet biztosít, amely kizárólag az építési beruházás 

teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban foglaltak szerint. 

Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint kerül 

meghatározásra.  
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Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak az Eladó által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 135. § (6) bekezdés]. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a 

kifizetéseket illetően. 

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

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

 

10.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információk: 

 

Mindkét ajánlati részre vonatkozóan: 

 

Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér). 

 

Késedelmi kötbér: 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt 1. ajánlati részben a tartalékkeret nélküli 
nettó vállalkozói díj, 2. ajánlati részben a nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett része 0,4 %-

nak megfelelő összegű kötbér illeti meg minden késedelemmel érintett nap után, melyet 

Megrendelő jogosult az esedékes számla összegébe beszámítani. A késedelmi kötbér maximum 1. 
ajánlati részben a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, 2. ajánlati részben a nettó vállalkozói díj 

késedelemmel érintett részének 12 %-ig, azaz 30 napig kerül felszámításra, ezt követően az 

ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a 
késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni.  

 

Meghiúsulási kötbér: 

Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása, vagy Megrendelő felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a 

meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege 1. 
ajánlati részben a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, 2. ajánlati részben a nettó vállalkozói díj 

15 %-a. 

 
Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam, de 

legalább a teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követő 36 hónap. 

 

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként 

jólteljesítési biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés 
szerinti, 1. ajánlati részben tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított, 2. ajánlati 

részben általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A jólteljesítési biztosítékot 

a teljesítés időpontjában, a sikeres, lezárult műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően a 
jótállás idejéig fennálló hatállyal kell rendelkezésre bocsátani. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok 

részeként a szerződéstervezet tartalmazza. 
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11.) Az ajánlattételi határidő: 

Dátum: 2018. április 19. Helyi idő: 11:00 óra 

 

12.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Békés Megyei Kormányhivatal  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület II. em 216. iroda. 

Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi igazolást ad. 

 

13.) Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar.  

 

14.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség 

időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, amely időtartam alatt az 

ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 81. § (11)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy 

az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak az 

eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy 

amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 

ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az 

eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)] 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre került, úgy a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 

meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5)] 

 

15.) Az ajánlat felbontásának feltételei: 

 

Az ajánlat felbontásának helye: Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 

2.) „A” épület II. em 216. iroda. 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2018. április 19. 11:00 óra 

 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását 

ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró lehetnek jelen. E személyek a bontáson a 

felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)] 

Az ajánlat(ok) bontásának megkezdése előtt ismertetésre kerül a rendelkezésére álló fedezet 

összege. [Kbt. 68. § (4)]  

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe 

(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.  

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
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megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 68. § (6)] 

 

16.) Az Európai Unióból származó forrás esetén az érintett projektre vonatkozó adatok: 
 

A közbeszerzés – mindkét ajánlati rész - európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 

kapcsolatos.  

Projekt száma: KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”  

 

17.) Az eljárást megindító felhívás megküldésének a napja:  
 

2018. április 5. 

  

18.) Feltételes közbeszerzés 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 

esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

 

Jelen közbeszerzési eljárás – mindkét ajánlati rész tekintetében - a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti 

feltételes közbeszerzési eljárás az alábbi indokokra tekintettel:  

Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projektben 

támogatási szerződés-módosítást nyújtott be további támogatási összeg igénylése iránt, és a 

módosítási-igény elutasítását, vagy a támogatásnak az igényeltnél kisebb összegben történő 

biztosítását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére 

vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, és amely körülmény miatt Ajánlatkérő az 

eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának 

megkötését és a módosítás hatálybalépését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként határozza meg. 

 

19.) További információk 

 

19.1. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a beszerzés tárgyával, az ajánlatok összeállításával, formai 

követelményeivel, benyújtásával, értékelésével kapcsolatban további irányadó előírásokat, 

információkat tartalmaz.  

 

19.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi 

dokumentumot. 

 

19.3. Az ajánlat benyújtásának módja: 

- A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan Békés Megyei 

Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület II. em 216. iroda.) címre 

közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani, a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű - vagy 

általuk az aláírásra jogosultságot adó meghatalmazással rendelkező meghatalmazottak - 

aláírásával ellátva, az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden 

esetben cégszerűen kell aláírni. Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvételét – akár közvetlenül, akár postai 

úton – munkanapokon 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 

napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő 
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figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos 

adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt 

az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe. 

 

- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

 

- A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő 

személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre. 

 

19.4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

Az ajánlatot írásban és zártan, sérülésmentes csomagolásban, példányonként sérülésmentesen nem 

bontható módon összefűzve, folyamatos oldalszámozással és a lapszámokat is tartalmazó 

tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú és 1 (a 

papír alapú példánnyal mindenben megegyező) elektronikus példányban (szkennelt PDF fájl). 

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD 

lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és 

amelynek az eredeti papíralapú ajánlati példányról kell készülni, nem módosítható (szkennelt) PDF 

file formátumban, a tételes árazott költségvetést Excel formátumban is be kell nyújtani. Az 

elektronikus példány tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott 

ajánlattal Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF fájl) példánya az ajánlata papír 

alapú (eredeti) példányával megegyezik. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya 

közötti eltérés esetén az ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi 

figyelembe az ajánlat értékelése során. 

A borítékon fel kell tüntetni: „AJÁNLAT – Békés Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő – 

„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai 

fejlesztései” című projekt keretében „Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. 

sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás kivitelezése” – Az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt tilos felnyitni!” 

 

19.5. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § rendelkezései a Kbt. 114. § (6) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumban foglaltak az 

irányadók. A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást kizárólag írásban kérhetnek a +36 1 

460-9877-as telefax számon, vagy melitta.piszkor@tpi.hu e-mail címen. 

 

19.6. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, és az eljárás során mindennemű kapcsolattartás, 

levelezés magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok, 

nyilatkozatok alkalmasak. 

Amennyiben az ajánlatba nem magyar nyelvű dokumentum kerül csatolásra, a becsatolt a 

dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. A Kbt. 47. § (2) bekezdése 

alapján az ajánlattevőnek, amennyiben nem magyar nyelvű dokumentumot csatol be ajánlata 

részeként, az adott dokumentum nem hiteles fordítása is elfogadható, melynek helyességéért 

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

felelős fordítását is elfogadja.  

 

19.7. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 
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másolatban is be lehet nyújtani.  

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok alapján valamely követelés közvetlen 

érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: 

bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredetben, vagy hiteles 

másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.  

Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

19.8. Az 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. 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a 

közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös 

teljesítésére vonatkozó, együttműködésről szóló megállapodást. A megállapodásnak a Kbt. 35.§ 

figyelembe vételével az egyéb közbeszerzési dokumentumban (Dokumentáció) meghatározott 

minimális tartalmi elemeket kell tartalmaznia.  

A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

19.9. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. 

 

19.10. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdés értelmében jelen eljárást megindító felhívásnak és az 

egyéb közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az 

ajánlatnak – a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok 

feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

19.11.  Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) alapján Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az 

ajánlattevő nevét, címét, és az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő főbb, 

számszerűsíthető adatokat. A Felolvasólapot a Dokumentáció melléklete tartalmazza. 

 

19.12.  Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a 

felolvasólapon megjelöltek szerint egy összegben, illetve részletezve a műszaki leírás részét képező 

tételes költségvetés benyújtásával. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő 

ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek 

szerinti teljesítésre. 

 

19.13.   Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevőnek ajánlatában meg 

kell jelölnie  

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. 
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Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót nem kíván igénybe venni, úgy az előbbiekre vonatkozó 

nemleges nyilatkozat csatolandó. 

 

19.14.  Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési 

beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 

értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 

határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenértékéből. 

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 

 

19.15.  A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint, az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

 

19.16.  Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz (nyilvántartó hatósághoz) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság (nyilvántartó hatóság) által megküldött igazolását. Amennyiben 

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell 

benyújtania. 

 

19.17.  Az ajánlathoz csatolni kell a gazdasági szereplő nevében megtett és az ajánlathoz csatolt 

nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintát (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult 

személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdasági szereplő képviseletében más személy jár el, 

úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti,vagy 

egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát 

vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. 

A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és 

azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is. 

 

19.18. A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre 

bocsátja. 

 

19.19. Az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok 

részeként kiadott árazatlan költségvetés alapján. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy bármelyik tétel mennyiségének átírása, bármelyik tétel díjának „0”-val történő 

szerepeltetése, bármelyik tétel nem szerepeltetése vagy plusz tétel szerepeltetése a költségvetésben 

– amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul – az ajánlat érvénytelenségét 

vonja maga után a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével! Ezen rendelkezés 

alól kivétel a természetéből fakadóan anyagköltséget vagy munkadíjat nem tartalmazó kivitelezési 

feladatok. Az egyes tételek költségeinek meghatározása során figyelembe kell venni minden olyan 

körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg. Az 

egyösszegű ajánlati árat forintban kell megadni az árazatlan költségvetés soraira adott 

megajánlások alapján. 

 



16 
 

19.20.  Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett (célszerűen: külön 

füzetbe kötött), üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 

44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 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. [Kbt. 44. §]. Az indokolás nem minősíthető üzleti titokká. 

 

19.21.  Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 

az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank 

által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 

Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 

eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes középárfolyamon számított euró ellenérték 

kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek közölnie kell az 

alkalmazott árfolyamot. 

 

19.22. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy ajánlattevő köteles - 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre vonatkozóan, amelynek 

kárérték limitje 1. ajánlati részben legalább 5.000.000 Ft/káresemény és legalább 20.000.000 millió 

Ft/év, 2. ajánlati részben legalább 2.000.000 Ft/káresemény és legalább 10.000.000 Ft/év A 

felelősségbiztosítást nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama fenn kell tartania, 

a Létesítmény végleges átadás-átvételének napjáig kell hatályban tartania 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítási szerződés megkötésének elmulasztása a 

szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.  

 

19.23. Ajánlatkérő ajánlattevőkkel elsősorban e-mailen tartja a kapcsolatot, illetve küldi meg az 

eljárással kapcsolatos dokumentumokat. Ajánlatkérő kéri, hogy a kézbesítési és olvasási 

visszaigazolást minden e-mail esetében küldjék meg az Ajánlatkérő eljárást lebonyolító 

megbízottja e-mail címére. 

 

19.24.  Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az 

ajánlat elbírálásától. 

 
19.25. A közbeszerzési dokumentumokban esetleges 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 utalás csupán a minőség meghatározására szolgálnak, 
minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Az egyenértékűséget 

az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az 

ajánlatban. 
 

19.26.  A Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő ajánlattevőket írásban tájékoztatja az eljárás 

eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet ajánlattevők részére 
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a Kbt. 79. § (2) bekezdés alapján megküld.  

 

19.27.  Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására. 

 

19.28.  Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 

 

19.29.  Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos 

idő (CET) az irányadó. 

 

19.30.  A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, különösen a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

19.31. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Piszkor 

Melitta (lajstromszám: 00423, levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. I. em. 130.) 

 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
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