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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által 

képviselt céget, (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban és a további 

közbeszerzési dokumentumban írtak szerint, és az azokban foglalt feltételek figyelembevételével. 

 

1. Ajánlatkérő adatai 

Mátészalka Város Önkormányzata 

Székhely:  4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  

KSH azonosító:  15731807 8411 321 15 

Adószám:   15731807-2-15 

Képviseli:   dr. Hanusi Péter, polgármester 

Telefon:   44/501-358  

Telefax:   44/501-360 

E-mail:    polgarmester@mateszalka.hu 

 

Ajánlatkérő nevében eljár: 

DFK Centrum Kft.  

Székhely:  1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph.,  V/1. 

Cégjegyzékszám:  Cg.01-09-921106 

Képviseli:  dr. Fejér Bernát 

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

Lajstromszám:  00144 

Telefon:   +36-1-786-1771 

Telefax:   +36-1-782-2788 

E-mail:    dfk@dfkcentrum.hu 

 

2. Az eljárás fajtája, jogcíme 

Jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 

közbeszerzési eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, 

tekintettel az eljárás becsült értékére.  

 

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége 

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívást közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő 

további közbeszerzési dokumentumokat készít, mely átvételének határideje megegyezik az 

ajánlattételi határidővel. 

A további közbeszerzési dokumentumok ingyenesek, ajánlatkérő korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 

mailto:polgarmester@mateszalka.hu
mailto:dfk@dfkcentrum.hu
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következő címen:  

Webcím: ftp://ftp.s54.mediacenter.hu 

Felhasználónév: mateszalkavilagitas@qualitasconsulting 

Jelszó: r3XxG%diF 

 

4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

Tárgy és mennyiség 

Mátészalka Város Önkormányzata által üzemeltetett közvilágítási hálózat komplex energiatakarékos 

korszerűsítése, a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése az 

alábbiak szerint: 

 

Tervezés:  

- Kiviteli tervek elkészítése, minden járulékos költséggel együtt; 

- Közmű adatbekérés és egyeztetés; 

- Helyszíni tervezői művezetés, egyeztetés az Ajánlatkérő illetékes irodájával. 

- Szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése: 

• Beruházói jóváhagyás 

• E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. - Nyíregyházi régió vezetőség Terv-zsűri 

Nyilatkozat. 

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

hozzájárulása. 

A műszaki leírás részét képező tenderterv előírásainak megfelelően. 

 

Bontási munkálatok: 

A teljes közvilágítási rendszer vonatkozásában összesen 2.737 darab lámpatest bontása a műszaki 

leírás részét képező tenderterv előírásainak figyelembevételével. 

 

Lámpatestek felszerelése: 

A leszerelt lámpatestek helyett az Ajánlattevő által szállított 2.737 darab korszerű, energiatakarékos, 

LED-ekkel üzemelő lámpatestek felszerelése a műszaki leírás részét képező tenderterv előírásainak 

figyelembevételével, az Ajánlattevő által készített és Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervnek 

megfelelően,  

 

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ajánlatkérő mind a 

felhívásban, mind a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a 

megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a 

dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei 

tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, 

feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 

rendelkező termékekre is tehető ajánlat. 

 

Az eljárás becsült értéke: nettó 265.310.578,- Ft 

ftp://ftp.s54.mediacenter.hu/
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5. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 45316110-9 

További tárgy(ak): 

71240000-2 

 

6. A szerződés meghatározása, időtartama (a teljesítés határideje), a teljesítés helye: 

A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

6 hónap 

A teljesítés helye:  

Mátészalka Város közigazgatási területe. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme forint. 

Az ajánlattétel és az elszámolás a kifizetés és a szerződéskötés pénzneme: magyar forint (HUF). 

Ajánlatkérő előleget biztosít. A 135. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt - 

tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű kifizetését 

kérheti. Az előleg kifizetése nem függ a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az igénybe 

vett előleg a szerződés szerint kibocsátható számlából kerül levonásra. Ajánlatkérő az Ajánlattevő 

kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 

Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint, alvállalkozó 

igénybe vétele esetén pedig - a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseitől eltérően - az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §. szerint a 

teljesítés igazolását követően haladéktalanul benyújtott számla alapján banki átutalással kerül sor.  

Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget. 

A számla benyújtásának feltétele a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. 

Ajánlatkérő tartalékkeret felhasználásának a lehetőségét nem biztosítja. A kifizetés során figyelemmel 

kell lenni az Art. 36/A. §-ában foglaltakra is. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződéstervezet rögzíti. 

 

8. Többváltozatú (alternatív) és részajánlat lehetősége 

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.  

Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Indoka: jelen kivitelezés egy egységet képez. 

Az egy területen történő, különböző ajánlattevők által végzett bontási-, kivitelezési tevékenység 

aránytalanul nagy adminisztrációs teherrel járna és az ajánlati árat is növelné. 

 

9. Az ajánlatok értékelési szempontja 

A legjobb ár – érték arányt megjelenítő értékelési szempont (Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont, figyelemmel a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § -ában foglaltakra) az alábbiak szerint: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati átalányár (nettó Ft) (súlyszám: 50) 
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2. Jótállási idő (hónap, min. 36 – max. 72 hónap) (súlyszám: 35) 

3. Az eljárást megindító felhívás 11.2. pontjának M.2. pontjában meghatározott szakember többlet 

szakmai tapasztalata a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 29. pontja 

szerinti (V) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn 

felül (évben megadva) (max. 5 év): (súlyszám: 15) 

Az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot a további közbeszerzési dokumentumban található. 

(Kbt.76.§ (9) bek. c) –d) pont) 

 

10. A kizáró okok 

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

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k),m) és q) pontjaiban foglalt kizáró 

okok bármelyike fennáll. 

A Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormány r. 17. §-a szerint az ajánlattevőnek 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 

alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, a nem Magyarországon 

letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolni. 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy 

a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k),m) és q) pontjaiban foglalt, a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 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 

és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás 

megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, kivéve az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum benyújtásának esetét. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az 

eljárás során következik be. 

 

11. Az alkalmassági követelmények 

11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban csak nyilatkoznia kell az 

alkalmassági követelmény teljesüléséről. 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani: 

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a 

felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó 

nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 

illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Minimumkövetelmények: 
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P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre 

vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele  

- nem éri el a 250 millió forintot. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) valamint (11) bekezdései is irányadóak. 

 

11.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban csak nyilatkoznia kell az 

alkalmassági követelmény teljesüléséről. 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani: 

M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

csatolnia kell a jelen felhívás megküldését megelőző 5 évben teljesített, az alkalmasság 

minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési 

beruházásai ismertetését, részenként. Az ismertetésnek tartalmaznia kell: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), 

- a referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége (telefonszám), 

- az építési beruházás tárgya, mennyisége  

- a teljesítés ideje [a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárulásának napja (év, hónap)], 

- az ellenszolgáltatás nettó összege, 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Az ismertetésből az M.1. pont szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelésnek 

egyértelműen kiolvashatónak kell lennie – különös tekintettel a minimumkövetelmények esetében az 

egyes munkanemek ellenértékére. 

 

M2) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván 

vonnia teljesítésbe.  

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban megjelölt szakember végzettséget igazoló okirat (diploma, 

oklevél) másolatát, saját kezűleg aláírt önéletrajzát, benne a gyakorlati időszak kezdetének és 

befejezésének év, hónap pontossággal történő megjelölésével.  

A szakember önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen 

kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően. 

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges 

adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, 

tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint 

az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott 

szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, 

melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése 

alatt rendelkezésre fog állni. 

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és 

felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja 

az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az 

adott szakember gyakorlati idejébe. 
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket 

kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. 

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Minimumkövetelmények: 

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik: 

M.1. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően teljesített   

- összesen minimum nettó 190 millió forintot elérő köztéri világítóberendezések szerelése tárgyú 

referenciával vagy összesen minimum 2050 db LED-es köztéri világítóberendezések szerelés tárgyú 

referenciával. 

Ajánlattevő a minimumkövetelményt több szerződéssel is igazolhatja, amennyiben a referenciaként 

bemutatott teljesítések együttesen megfelelnek a felhívás jelen pontjában meghatározott feltételeknek. 

Az előírt érték vagy mennyiség közül Ajánlattevő jogosult választani az alkalmassági feltételek 

megfeleléséhez. 

 

M.2. legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:  

1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 29. pontja 

szerinti (V) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és gyakorlati 

idővel.  

 

11.3. Az ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató 

gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott 

szakembernek - szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai 

kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük 

szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. 

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 

nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás 

kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.  

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka 

elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint 

illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is 

irányadó. 

 

12. A hiánypótlás lehetősége 

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. Az ajánlatkérő a 

Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre figyelemmel tájékoztatja az ajánlattevőket, 
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hogy abban az esetben, 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 

hiánypótlásra, az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el. 

 

13. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának ideje  

2017. év május hónap 31. napja 14 óra 00 perc  

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe és az ajánlatok felbontásának helye 

DFK Centrum Kft.  

1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.  

 

15. Az ajánlatok benyújtásának módja 

Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban, zártan kell benyújtani.  

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat aláírt példányát - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható - 

*.pdf formátumba beszkennelve, nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD) is be kell 

nyújtani. A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén ajánlatkérő a 

papíralapú változatot tekinti irányadónak.  Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlat papír alapú eredeti 

és elektronikus példányának egyezőségéről. A CD-t, vagy DVD-t az ajánlat nyomtatott (papíralapú) 

példányaival közös csomagolásban kell benyújtani. 

Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy postai úton történhet. 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati 

nap munkanap, szombaton 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8-12:30-ig lehet benyújtani. 

 

16. Az ajánlattétel nyelve 

A közbeszerzési 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. 

 

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. 

 

18. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

a) Jótállás mértéke: értékelési szempont alá esik. (Min. 36 hónap, max. 72 hónap) Ez alól kivételt 

képez az, ha a jogszabály vagy a beépített alapanyag, eszköz gyártója ennél hosszabb időt vagy 

kötelező alkalmassági időt állapít meg vagy vállal, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás 

időtartama. 

b) Jóteljesítési biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosíték, a szerződés 

szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-a, a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján biztosítva. 

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének 

időpontjában (a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának időpontjában) kell rendelkezésre 

bocsátani, és a jótállási idő lejártáig hatályban kell maradnia.  

Ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bekezdésére tekintettel ajánlatában nyilatkoznia kell a fent előírt 

biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan. 
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Ajánlatkérő fentieken felül kizárólag a Ptk. Hatodik könyvének XXVI. Fejezetében szabályozott, 

szerződést megerősítő biztosítékot köt ki a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 

19. Az ajánlati kötöttség időtartama 

60 nap 

 

20. Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot. 

 

21. Egyéb információk 

a. Az Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás 

finanszírozására hitelt kíván felvenni. A hitelfelvételre kizárólag kormányzati 

jóváhagyást követően kerülhet sor. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján 

felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő hitelfelvételre vonatkozó 

kérelmének el nem fogadása, vagy a hitelszerződés szerződés megkötésének 

elmaradása olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely 

alapján a Kbt. 53. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja. Ajánlatkérő felhívja továbbá a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, 

hogy a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele a beruházás ellenértékét elérő 

hitelszerződés megkötése. 

b. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő 

tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti 

„ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 

56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. 

c. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az 

alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a 

szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. 

d. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő 

dokumentumok (kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot) egyszerű 

másolatban is benyújthatók.  

e. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), 

valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) 

(adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek). 

f. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § 

(2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő 

nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást 

az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. 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. 

g. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, a beszámoló és az abból 

származtatható adatok tekintetében az adott üzleti év fordulónapján érvényes Magyar 

Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az 

ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az 

átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
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A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 

megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 

átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

h. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén 

is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

i. A szerződés EU-alapokból finanszírozott: NEM. 

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

feltételeknek. 

k. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. 

l. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 

ajánlattevő és az alvállalkozó írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a 

cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 

mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja 

alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott 

aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 

meghatalmazását is szükséges csatolni. 

m. Az ajánlatokat egy eredeti példányban és CD adathordozón kell benyújtani. 

Ajánlattevőknek az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes 

nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus 

adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlatukkal közös 

csomagolásban.  

n. Amennyiben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett 

a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben 

az ajánlattevő, vagy alvállalkozó nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt 

vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen 

tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre 

álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

o. Amennyiben ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárása van folyamatban a cégbíróság 

előtt, a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást 

p. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell árazott tételes költségvetést, amit a 

dokumentációban meghatározottak szerint szükséges elkészíteni. Ajánlattevőnek a 

beárazott tételes költségvetést papíralapon, és elektronikusan is az ajánlathoz 

mellékelnie kell.  

q. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti 

feladat ellátásához szükséges tervezői felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, 

vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A 

tervezői felelősségbiztosítás mértéke minimum 10 millió Ft/év és 5 millió 

Ft/káresemény. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan 

tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit 

(Ft/káresemény). 

r. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés 

szerinti építési/szerelési feladat ellátásához felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az előírt felelősségbiztosítás mértéke, 

terjedelme: 
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50 000 000,- Ft/káresemény és legalább 100 000 000,- Ft/év mértékű. 

A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a 

biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény). 

s. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése 

során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 

átdolgozására is. 

t. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem kívánja jelen eljárásban 

alkalmazni. 

u. Ajánlatkérő a tervezés és kivitelezés előírásának indokolását az alábbiakban adja meg 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján: Ajánlatkérő az 

esetleg eltérő technológiákat alkalmazó ajánlattevők számára esélyegyenlőséget kíván 

biztosítani, melyet úgy tud a leghatékonyabb módon megtenni, ha a tervezést is a 

nyertes ajánlattevő feladataként jelöli meg. 

v. A Kbt. 27. § (3) bekezdésére figyelemmel a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) 

bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és 

lajstromszáma: dr. Fejér Bernát, 00144. 

 

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

2017. év május hónap 15. napja 

 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen felhívásban és a további közbeszerzési 

dokumentumban foglalt feltételeket és előírásokat alaposan és körültekintően tanulmányozzák 

át, és ajánlatukat a nevezett dokumentumokban leírtak figyelembevételével tegyék meg! 

Ajánlatkérő képviseletében: 

 

 

 


