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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) előírásai szerint, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ rendelkezései alapján és egyéb jogszabályi 
rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el. 
 
Az eljárás lebonyolításának módja a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével történik. Az 
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet (a továbbiakban: EKR 
rendelet) rendelkezik. 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ 115. § (1) 

bekezdése szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásra 
 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 
címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont/: 
 
Név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Címzett: Berényi András polgármester 
Székhely: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
Telefon: + 36 52 598-413 
Fax: + 36 52 598-422 
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu 
Honlap: www.hosszupalyi.hu 
 

 
2.  A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont/:  
 

Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak alkalmazásával folytatja le a közbeszerzési eljárást, és a Kbt. 115. 
§ (2)-(4) és a Kbt. 115. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el, tekintettel arra, 
hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 
 
 

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége, rendelkezésre 
bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei /Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont/:  
 
Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt e-mail útján közvetlenül 
megküldi az ajánlattevők részére, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg azt a Közbeszerzési Adatbázisban nyilvánosan is közzéteszi.  
 
A dokumentáció másra nem ruházható át. 
 
Ajánlatkérő a „dokumentáció” kifejezés alatt a következőket érti: műszaki leírás, 
tervdokumentáció, árazatlan költségvetés, szerződéses feltételek, útmutató, a gazdasági 
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái.  
 

 
 
 

mailto:hivatal@hosszupalyi.hu
http://www.hosszupalyi.hu/
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4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont/: 
 
„Roma Nemzetiségi Óvoda felújítása” 
 
CPV 45210000-2 Magasépítési munka 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - Hosszúpályi Roma 
Nemzetiségi Óvoda felújítása, bővítése című, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00007 
projektazonosító számú pályázat keretein belül a 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. 
szám alatt található Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda bővítését és felújítását 
valósítja meg. 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
Helyiség kimutatás: 
megnevezés területe (m2) 
szélfogó 3,84 
gyerek öltöző 15,06 
foglalkoztató 52,41 
gyerek mosdó 15,05 
foglalkoztató 45,65 
szélfogó 3,15 
közlekedő 10,86 
öltöző/pihenő 9,57 
raktár 4,80 
nevelőtestületi szoba 15,05 
iroda 15,02 
akadálymentes mosdó 4,83 
gyerek öltöző 21,67 
gyerek mosdó 11,01 
közlekedő 4,81 
közlekedő 5,48 
teakonyha 9,92 
gyerek mosdó 12,33 
foglalkoztató 3 53,44 
Nettó alapterület összesen 313,95 nm 
 
SZERKEZETI ISMERTETÉS:  
Alapozás/Lábazat - A meglévő óvoda rész alapozása változatlan, terv szerinti helyen új 
válaszfal alatt új talpgerenda készül. A bővítéssel érintett épületrész alapozása 
csömöszölt beton sávalap szerinti méretekben C12/15-X0b(H)-32-F2. min. betonból, 
készül 50/102 méretben a főfalak alatt, a válaszfalak alatt talpgerenda 20/25 cm 
szélességben ugyanolyan minőségű betonból. Az alaptest felső síkjában vasbeton 
talpgerendát kell készíteni S-1.1 és S-1.2 statikai terveknek megfelelően! A beton anyaga 
C20/25-XC1-24-F2, betonacél B500B. Az alapozási mélység a talajviszonyok 
függvényében változhat. 
 
Függőleges teherhordó szerkezetek 
– falazott szerkezet 25 és 30 cm vastagságban, a fő tartószerkezeti falak POROTHERM 
30 N+F-as és POROTHERM 25 N+F-ös téglából, a válaszfalak POROTHERM 10-es 
téglából, minden falazat normál habarcsba falazott. 
 
A meglévő épületnél: a meglévő épületrészben a jelenleg bejárat + irodaként használt 
épületrész visszabontásra kerül, teljes mértékben ( alapozás is) 
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Vízszintes teherhordó és áthidaló szerkezetek 
- koszorú: az épület rész teljes külső síkjában új monolit koszorú készül, S-2.1; S-2.2 
statikai terv szerinti szélességben, heratekta hőszigeteléssel. Beton anyaga C20/25-
XC1-24-F2, betonacél Ø 12 B 50.40 25 cm-ként kengyelezve. 
 
- áthidalók : a nyílások felett előre gyártott PTH áthidalók kerülnek beépítésre, statikai 
kiviteli terv szint 
- födémek : az épület közbenső borított fa födém 10/15-ös fa méretekkel max. 5,4 m 
fesztávval, a meglévő épületrészen a falszerkezetbe fészekvéséssel. 
 
A meglévő épületnél: az épület teljes külső síkjában főfalak vonalában új vb koszorú 
készül építész és statikai tervek szerint. A meglévő épületben új nyílásáthidalások 
kerülnek beépítésre statikai terv szerinti U 160-as gerendákból, fészekvéséssel. A 
nyílászárók kibontása előtt be kell építeni az új áthidalásokat! 
 
Tetőszerkezet : Az újonnan készítendő tetőszerkezet nyeregtetős enyhe hajlású 
tetőszerkezet a metszeteken jelölt anyagokkal. A bővítésnél faanyagok szarufa 10/15- 
ös, szelemenek 15/15-ös fogópár 2*5/15-ös méretűek. A faanyagot beépítés előtt láng és 
gomba mentesíteni kell. 
 
A bejáratok előtti az S-2.2 statikai terven méretezett acél szerkezetű előtető és szélfogó 
készül. 
 
A meglévő épületnél: az épület teljes tetőszerkezete visszabontásra kerül, és a födém 
síkja felett elhelyezett új koszorúra talpcsavarokkal rögzített új kontyolt nyeregtető 
szerkezet készül terv szerinti fa méretekkel. A szarufa 7,5/15-ös, szelemenek 15/15-ös 
fogópár 2*5/15-ös. A faanyagot beépítés előtt láng és gomba mentesíteni kell.  
 
Tetőfedés : Az óvoda meglévő és bővítéssel újonnan épített részén egységes új tetőfedés 
készül Tondach Nativa sajtolt-égetett kerámia tetőcseréppel, terveken jelölt 
rétegrendekkel. A fedett előtér részek tetőfedése statikai terv szerinti acél szerkezeten 
fa szaruzatra sima fémlemez fedés színes műanyag bevonatú alumínium szalaggal 
állókorcos kivitelben antracit színben. Az alátét szerkezetek metszeteken feltűntetve!  
 
SZAKIPARI MUNKÁK ISMERTETÉSE:  
Válaszfalak: A tervezett bővítésben és a meglévő átalakítással érintett csoportszoba 
részen új válaszfalak kerülnek kialakításra új belső funkciók miatt. Az új válaszfalak 
kerámia nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, üreges válaszfallapból, falazó 
cementes mészhabarcsba falazva. Az új válaszfalak alatt alaptesteket kell készíteni!  
 
Belső padozat; padlóburkolatok: A felújítás során a meglévő belső padozat teljes 
mértékben visszabontásra kerül, helyette minden helyiségben az új energetikai 
előírások figyelembevételével új belső rétegrend alakul ki. A foglalkoztatóban laminált 
parketta / szalagparketta meleg burkolat, a többi helyiségben kerámia hidegburkolat, a 
tornaszobában és a szertárban kopásálló linóleum burkolat készül, új padozat 
kialakítása után. A belső padozat rétegrendje a metszeteken található. 
 
Akadálymentes közlekedés (burkolat, küszöb) kerül biztosításra külön szakági 
rehabilitációs szakmérnök által készített tervfejezet szerint.  
 
Belső vakolat; falburkolatok: A teljes belső homlokzaton a vakolatot felül kell vizsgálni 
a sérült laza vakolatot le kell verni, valamint a funkcióváltozásból és a teljes belső 
felújításból (elektromosság, gépészet, új nyílászárók) adódóan a bontással érintett 
részeken újra kell vakolni Hvb4-es belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, 
felületképző (simító), meszes cementhabarccsal, teljes felületre vonatkoztatva 5-25 %-
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ban. A bővítésnél a belső vakolatok GV25-ös vakolatból készülnek. A falazatot 2 rtg 
Héra diszperziós belső falfestékkel kell ellátni. 
 
A vizes helységekben 2,40 m magasságig csempe falburkolat a többi helyiségben csak 
lábazatburkolat készül. A foglalkoztatóban a munkaközi kézmosónál is falburkolatot 
kell készíteni. 
 
Belső mennyezet burkolatok: 
A meglévő óvoda részen a teljes belső mennyezeten a mennyezetvakolatot felül kell 
vizsgálni, a sérült laza le kell verni, valamint a funkcióváltozásból adódóan a bontással 
érintett részeken újra kell vakolni Hvb4-es belső, vakoló cementes mészhabarccsal és 
Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal. A falazatot 2 rtg Héra 
diszperziós belső falfestékkel kell ellátni. 
 
Vízszigetelések: A padlóban használati vízszigetelés készül a vizes helyiségben 
bitumenes kent szigeteléssel). Az új falazatok alatt vastag bitumenes lemezszigetelés 
készül. 
 
Hőszigetelés: homlokzat: A koszorúk/áthidalók síkjában ATN változó szélességű 
hőszigetelést kell elhelyezni A teljes épület külső határoló falain Rockwool Fixrock és 
Rockwool Frontrock Max-E vakolható kôzetgyapot lemez, sík, függőleges falon 
ragasztott dűbelezett / mechanikai rögzítéses / 16 cm vastagságú hőszigetelés készül. A 
tűzfalas kialakításnál Rockwool Frontrock Max E hőszigetelést kell alkalmazni 
tűzállóság miatt. 
 
lábazat: változó szélességben 10; 16; és 18 cm XPS ragasztott hőszigetelés készül.  
 
födém: a meglévő megtisztított födémeken páratechnológiai fóliák közzé a szerkezetére 
25 cm URSA Glasswool DF 39-es hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az új épületrészen a 
födémszerkezetben és a szerkezet felett 2*15 cm URSA Glasswool DF 39-es hőszigetelés 
készül metszeteken megjelölt páratechnikai rétegrendek közzé. Az előtér záró 
födémében – mely egyben a tetőszerkezet is - 15 +10 cm URSA Glasswool DF 39- 
hőszigetelés kerül elhelyezésre technológiai fóliák közzé a szarufák között. 
 
Nyílászárók: A meglévő hőszigeteltetlen fa nyílászárókat ki kell cserélni, valamint a 
funkcióváltozás miatt újat kell elhelyezni. A homlokzatban új hőszigetelt műanyag 
profil szerkezetű fehér színű, bukó-nyíló szárnyakkal nyílászárók kerülnek elhelyezésre 
a meglévő ill. a terveken jelölt új nyílásokba. 
 
Az akadálymentes közlekedés kerül biztosításra külön szakági rehabilitációs 
szakmérnök által készített tervfejezet szerint. 
 
Bádogos munkák: Az épület külső kontúrjában az új tetőszerkezetnél új falszegély 
készül a lágy fedésű tetőhöz. A bővítésnél új acél előtető szerkezet és fedett acél 
szerkezetű bejárat készül, a tetőfedésnél részletezett anyagokból. A teljes épületen új 
anyagában színezett horganyzott acél függőeresz- és lefolyó csatornarendszer készül, 
építész kiviteli tervek szerint A meglévő nyílásoknál színes alumínium lemez 
ablakpárkány kerül kialakításra. Az épülettől a csapadékvizet el kell vezetni! 
 
Homlokzatképzés: A homlokzaton: kapart 1,5 mm-es vékonyvakolat készül fehér 
színben, a ragasztott tégla lábazat saját színében. Elő lépcső, rámpa: Az épület több 
helyen elhagyható betonozott elő lépcsőn keresztül, melyek a terveken fel vannak 
tüntetve. A lépcső fellépési magassága sehol sem haladja meg a 15 cm-t! A bejáratok 
közül az egyik akadálymentes bejutást is lehetővé tesz max 5%-os rámpa kialításával. 
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Az elő lépcsők és a rámpa szerkezeti asz S-1.2 alapozási terveken. A lépcsők és rámpa 
mellet mindenhol kapaszkodó, acél korlát készül.  
 
Akadálymentes bejutás kerül biztosításra külön szakági rehabilitációs szakmérnök által 
készített tervfejezet szerint. 
 
szakágak: 
Statika: külön szakági tervfejezet 
Tűzvédelem: külön szakági tervfejezet 
Gépészet: külön szakági tervfejezet 
Elektromosság: külön szakági tervfejezet 
 
A beruházás építési engedélyhez kötött.  
 
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben 
meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak 
jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, 
ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek 
kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó 
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles 
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák 
mennyiségi kimutatásának.  
 
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
 

5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont/: 
  

Vállalkozási szerződés óvoda bővítés és felújítás tárgyában   
 

 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bekezdés 

g) pont/: 
 

A teljesítés határideje: 2019. július 31. 
 

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
 

7. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont/: 
 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29., hrsz: 133 
 
NUTS-kód: HU 321 
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8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó 
jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont/: 

 
Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani a 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda felújítása, bővítése című, TOP-1.4.1-15-HB1-
2016-00007 projekt azonosító számú projekt keretén belül, utófinanszírozással kerül 
finanszírozásra. Támogatás intenzitása: 100% 
 
Benyújtható 3 db részszámla és 1db végszámla (ide nem értve az előleg számlát). 
 
Ajánlatkérő az 1. részszámla kibocsátásának lehetőségét legkorábban akkor biztosítja, 
ha a megvalósult teljesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke eléri az 
általános forgalmi adó nélküli teljes szerződéses érték 25%-át, és sikeresen zárul az 
átadás-átvétel folyamata. 
 
Ajánlatkérő a 2. részszámla kibocsátásának lehetőségét legkorábban akkor biztosítja, 
ha a megvalósult teljesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke eléri az 
általános forgalmi adó nélküli teljes szerződéses érték 50 %-át, és sikeresen zárul az 
átadás-átvétel folyamata. 
 
Ajánlatkérő a 3. részszámla kibocsátásának lehetőségét legkorábban akkor biztosítja, 
ha a megvalósult teljesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke eléri az 
általános forgalmi adó nélküli teljes szerződéses érték 75 %-át, és sikeresen zárul az 
átadás-átvétel folyamata. 
 
A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla 
szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
(322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés) 

 
A végszámla kibocsátásának feltétele a 100 %-os készültségi fok elérését követően a 
műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása. 

 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (Kbt. 135. § (1) bekezdés) 
 
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  
31. §) 
 
A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlát az 
ajánlatkérő – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót 
nem vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg.  

 
Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:  
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból;  
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók 



________________________________________________________________________8 

 

 

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;  
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja 
ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét;  
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél harminc napon belül átutalja az ajánlattevőknek;  
e)  az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, 
vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 
részét visszatartja; 
f)  az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 
g)  az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − harminc napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az 
ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember 
nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy 
részére;  

 
Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A. § (1) és (2) bekezdését. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§ (3) bekezdés) 
 
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott 
pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a 
pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó 
az adott naptári félév teljes idejére.  
 
Az ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. Az eljárás tárgyát képező kivitelezési 
tevékenység a fordított áfa hatálya alá tartozik. 
 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/B. §-a alapján a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek 
alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó 
kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
 
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
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egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
 
A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés 
g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja, melynek összege a végszámlából kerül levonásra, amennyiben a végszámla 
összege nem éri el a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - 
teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeget, úgy a fennmaradó összeg a 
végszámlát megelőző részszámlából kerül levonásra.  

 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az 
ajánlattevő kérésére - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerinti 
kivétellel - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles 
kifizetni. (Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés) 
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az 
ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként 
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 
megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - 
meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, 
feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben 
minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre 
előírt szabályokat. 
 
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 
csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítés során figyelembe kell venni a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  A részletes 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak 
kizárása /Kbt. 50. § (2) bekezdés j) és k) pont/:  

 
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  
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Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására.  
 
Indoklás: Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős 
gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. A részekre osztás által fennáll annak a 
kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy 
túlságosan drága lesz.  
 
Amennyiben több szerződés útján valósulna meg a kivitelezés, úgy a kivitelezők 
akadályoznák egymás munkáját az infrastruktúra egyidejű használatával. A különböző 
kivitelezők munkájának összehangolása túlságosan bonyolult és túlságosan drága. 
 
 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont/: 
  

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb 
ár-érték arány. 
 
Részszempont 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF)  
 
2. A teljesítésbe bevonni kívánt MV-É (Építési szakterület) 
jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat feletti 
szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve. (Ajánlatkérő maximum 
további 60 hónapot vesz figyelembe) 
 
3. Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt 
további jótállás (hónap, minimális mértéke 0 hónap, és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] 

Súlyszám 
 

70 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10 
 
Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 10 pontot ad, 
a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan kerül kiszámításra.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az 
eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa 
meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb (Kbt. 77. § (2) 
bekezdés). A pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályai kerülnek 
alkalmazásra kettő tizedesjegy pontossággal.  
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: 
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Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a 
fordított arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő 
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Alegjobb 
_________ = __________________ 

Pmax-Pmin 
 

 
Avizsgált 

 
azaz  
 
 

 Alegjobb  
P= ___________________ X (Pmax-Pmin) + Pmin 

 Avizsgált  
  
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 
 
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az 
egyenes arányosítás képlete alapján jár el: 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. 
 
Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 
  

P-Pmin  Avizsgált 
_________ = = __________________ 

Pmax-Pmin 
 

 
Alegjobb 

 
azaz 

 A vizsgált  
P= ___________________ X (Pmax-Pmin) + Pmin 

 A legjobb  
  
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 
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, 
amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény 
vagy elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas 
részszempontok szerint vizsgál. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés) 
 
A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 
által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekint a minél nagyobb 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonására, mellyel a kivitelezés 
szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. 
 
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés 
eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során 
kötelessége alkalmazni. 
 
A hónapban megadott gyakorlati idő meghatározása a szakember által aláírt szakmai 
önéletrajz alapján történik az alábbiak szerint: 

- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok 
kerülnek összeadásra úgy, hogy 

 az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az 
adott szakember szakmai tapasztalatába 

 a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember 
szakmai tapasztalatába 

 
Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember szakmai tapasztalatát 
bemutató – a szakember által aláírt - szakmai önéletrajzot, amely igazolja a 2. számú 
részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatot. 
 
A szakmai önéletrajzban a 2. értékelési részszempont keretében megajánlott szakember 
tekintetében ismertetni kell a szakember nevét, gyakorlati idejét, amely igazolja a 2. 
számú értékelési részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlat 
körében ismertetni kell az építési szerződést (a minimális adattartalom a Megrendelő 
megnevezése, a kivitelezés helyszíne és az építési tevékenység rövid leírása), az építési 
szerződés megvalósulása során betöltött pozíciót és a szerződés időtartamát (tól, -ig;  
(év/hónap részletezettséggel). 
 
A szakmai ajánlat részeként ajánlattevőnek be kell csatolnia a megajánlott szakember 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá ismertetni kell a szakember nevét, 
képzettségét, végzettségét, gyakorlati idejét, jogosultságát és kamarai tagszámát 
/amennyiben rendelkezik vele/. 
 
Ajánlatkérő a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlatát (időszakot, az ezen időszak alatt megvalósult projektekben való részvételt) 
az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges a 
jogosultság megszerzéséhez. Ajánlatkérő a bemutatott, időintervallumok (év, hónap) 
szerint figyelembe vételre és elbírálásra kerülő szakmai gyakorlati idők közötti időbeli 
átfedés esetén a gyakorlati időt, mint tapasztalatot egyszer veszi figyelembe. 
 
Ajánlatkérő kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe, ennek figyelembe 
vételével szükséges megadni a szakmai tapasztalat időintervallumát. 
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Ennek megfelelően ajánlattevő köteles a szakemberek önéletrajzában egyértelműen 
rögzíteni év-hónap pontossággal azon szakmai többlet tapasztalat időtartamát, melyet 
az értékelési szempont vonatkozásában kíván bemutatni.  
 
Ajánlattevőnek a teljesítés során lehetősége van a megjelölt szakemberen felül további 
szakértői erőforrások bevonására, de az értékelés során bemutatott szakember 
bevonása kötelező. 
 
Amennyiben a szakmai ajánlat alapján számolt szakmai tapasztalati idő eltér a 
felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint jár 
el. 
 
A 2. részszempont esetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával 
azonos számú pontot ad 60 hónap [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. A 60 hónapon felüli 
megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum megajánlás mértékét 
helyettesíti be. 
 
A 3. részszempont esetében a teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl 
vállalt további jótállás minimális mértéke 0 hónap, és az ajánlati elem azon 
legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) 
bekezdés]. A 24 hónapon felüli megajánlás esetén is ajánlattevő a képletbe a maximum 
megajánlás mértékét helyettesíti be. 
 
A 2. és 3. szempont esetében kizárólag egész számok ajánlhatók meg. 
 
Az ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 
 
Az értékelés során a pontszámok meghatározásának részletes szabályait és 
szempontjait az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 

 
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 50. § (2) bekezdés m) 

pont/:  
 
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) pontja pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. 
 
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre 
vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 
 
A kizáró okok igazolásának módja: 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány 
nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell 
érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány 
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rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a 
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része 
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a 
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. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdés) 
 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) 
 
Az öntisztázás: 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely 
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen 
igazolják a megbízhatóságát. 
 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az ajánlatban köteles benyújtani. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn 
nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az 
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
 

 
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pont/: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel alkalmassági 
követelményt nem ír elő. 
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13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bekezdés o) pont/:  
 

EKR 
 
 

14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont/: 
 

EKR 
 

 
15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont/:  

 
Magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 
 
 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 
jelenlétre jogosultakat /Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont/: 

 
EKR 
 
 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 50. § (2) bekezdés s) 
pont/: 

 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
 

 
18. Az ajánlati biztosíték előírására /Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pont/, a 

szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ valamint 
a szerződésbiztosító mellékkötelezettségek: 

 
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.  
 
Előleg-visszafizetési biztosíték nem kerül előírásra. 
 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési 
biztosíték nem kerül előírásra. 

 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként 
jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra. 
 
A késedelmi kötbér legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 15 %-a, mértéke pedig az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 0,05 %/naptári nap. A szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül 
számított teljes ellenszolgáltatás 15%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérő 
meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés 
felmondásának joga. 

 
Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 15 %-a.  

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a 
kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 
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felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 
kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 
 
A teljes körű jótállás időtartama 12 hónap. A jótállás 12 hónapon felüli időtartamát 
ajánlatkérő értékeli. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a biztosítékok részletes szabályait a 
dokumentáció tartalmazza.  
 
 

19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 50. § (2) bekezdés 
w) pont/: 
 

A projekt elnevezése: „Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda felújítása, 
bővítése” 
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00007 
 
 

20. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye: 
 

A szerződéskötés tervezett időpontja legkorábban az írásbeli összegzés megküldését 
követő naptól számított 6. naptári nap. Amennyiben ez a naptári nap nem munkanap, 
akkor az azt követő második munkanap. A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott 
rögzített öt napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha csak egy 
ajánlatot nyújtottak be. 
 
Helye: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Cím: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
 
 

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 

EKR 
 
 

22.  Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) 
bekezdést: 

 
A szerződés nem fenntartott. 
 
 

23.  Egyéb információk: 
 
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő 

lejártáig. 
 

2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti információkat. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) 
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bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap 
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az 
ajánlat részeként kitölteni. 

 
3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő 

előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. 
formátumú fájlban készítsék el.  

 
4. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az 

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, 
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az 
eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

 
5. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. 

vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését 
írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét 
is érteni kell. 

 
6. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az 

EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy 
az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt 
vissza kell vonnia. 

 
7. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az 

elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR 
haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus 
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő 
időpont. 
 

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. 
 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő vonatkozásában 
az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében 
aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály 
azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai 
jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi. 

 
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja 
alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító 
erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

 
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő 
ellenőrzi az engedély meglétét. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell, hogy van-e folyamatban 
változásbejegyzési eljárása. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.  
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10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 
 

11. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a  
Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 

 
12. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály 

alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.  

 
13. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése 

esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e 
személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  
 

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint 
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 

15. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 
 

16. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontját. 

 
17. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés 

teljes időtartamára érvényes legalább 10.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- 
Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással.  Nyertes 
ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 
Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 

 
18. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 

társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) 
bekezdés/ 

 
19. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. (Kbt. 35. § (1) bekezdés) 

 
A Kbt. 35. § (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. (Kbt. 35. § (2) bekezdés) 
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. (Kbt. 35. § (3) 
bekezdés) 
 
Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az 
ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 
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54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 35. § (5) 
bekezdés) 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. (Kbt. 35. § (6) bekezdés) 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi lejárta 
után változás nem következhet be. (Kbt. 35. § (7) bekezdés) 

 
20. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 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.  (Kbt. 138. § (1) bekezdés) 

 
Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó 
bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti 
lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. § (3) 
bekezdés) 
 
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe 
az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. (Kbt. 138. § (5) bekezdés) 

 
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 
21. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban valamint 

a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve 
a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az 
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági 
szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
 

  A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,  
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása 
körében bemutatott  
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat,  
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 
címkékre vonatkozó információkat és adatokat,  
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, 
ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az 
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,  
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide 
nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely 
tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak.  

   
 A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak 
(a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti 
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 
44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

   
 Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká 

nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az 
ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 
22. Irányadó idő: A teljes felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

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

23. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően.  
 
A Kbt. 71. § 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 újabb hiánypótlás. 
 

24. Az Ajánlatkérő konzultációt vagy helyszíni bejárást nem tart. 
 

25. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  
 
Dr. Bákonyi László ügyvéd 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (nyilv. sz.: 00342) 
Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda 
4028 Debrecen, Ajtó utca 25. 
Tel: + 36 52/323-934 
Fax: +36 52/783-875 
Honlap: www.drbakonyi.hu   
e-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 
26. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 

és végrehajtási rendeleteinek valamint 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
előírásai szerint kell eljárni. 

http://www.drbakonyi.hu/
mailto:kozbeszerzes@drbakonyi.hu
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II. AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA 
 
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar  
 
2./ Az ajánlat formája és aláírása: 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt., az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
2.1./ Az ajánlatok benyújtása 
 
Az ajánlatot az ajánlattevőknek az EKR-ben kell benyújtaniuk. 
 
2.2./ Formai követelmények 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat 
részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a 
következő előírásokat rögzíti:  

a) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, 
hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban 
készítsék el 

b) az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus 
űrlapokat meghaladó nyilatkozatokat (kivéve árazott költségvetés és aláírásminta) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. 

 
2.3./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 
csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 
 
2.4./ Az ajánlatok felbontása: 
 
Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik az ajánlattételi határidő lejárta után kettő órával. 
 
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó 
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi 
meg. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan 
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az 
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan 
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
 
3./ Az ajánlat kötelező tartalma: 
 
Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. 
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Az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie a dokumentációban 
meghatározott tartalmi követelményekre is.  
 
3.1./ Felolvasólap  
 
3.2./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő előírásai alapján elkészített szakmai 
ajánlatot.  
 
Az ajánlatkérő a kivitelező kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. 
(322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés) 
 
A szakmai ajánlat részeként ajánlattevőnek be kell csatolnia a megajánlott szakember 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, szakmai önéletrajzát továbbá ismertetni kell a szakember 
nevét, képzettségét, végzettségét, gyakorlati idejét, jogosultságát és kamarai tagszámát 
/amennyiben rendelkezik vele/. 
 
3.3./ A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az 
ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat 
megadnia. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b), d) pontjai szerint:   
 
38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 
leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár. 
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Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bekezdés)  
 
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 
 
3.4./ Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely dokumentum nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban csatolandó a 
dokumentumok magyar nyelvű fordítása is, továbbá ajánlattevő ajánlatában köteles 
nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti nyelvű okirattal 
megegyezik. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti 
irányadónak. 
 
3.5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlatot vagy a 
lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy által hitelesített aláírás-minta, 
amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi. 
 
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 
csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 
 
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi 
az engedély meglétét. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési 
eljárása. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 
a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
3.6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
 
3.7./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő által – jelen dokumentációban 
szolgáltatott árazatlan költségvetés és műszaki leírás alapján – elkészített árazott költségvetést. 
Az árazatlan költségvetésben az ajánlattevő akkor módosíthat, amennyiben erre az ajánlatkérő 
egyértelmű utasítást adott (pl: kiegészítő tájékoztatás során). Nem minősül a költségvetésben 
történő módosításnak, ha az ajánlattevő az árazott költségvetésben a megajánlott eszköz 
márkanevét, típusát vagy egyéb megjelölését feltünteti. 
 
Az ellenszolgáltatás összege a teljes munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen 
dokumentációban és a műszaki dokumentációban kerül ismertetésre. 
 
Az ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve 
valamennyi ezzel kapcsolatos költséget.  
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő 
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 
 
A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat 
(többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a 
létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.  
 
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, 
valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a 
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.  
 
Az ellenszolgáltatás összegét magyar forintban (HUF) kell megadni. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a tervek felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési 
kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, úgy ajánlattevő köteles kiegészítő 
tájékoztatást kérni az ajánlatkérőtől, és az ajánlatkérő írásbeli kiegészítő tájékoztatásának 
megfelelően jogosult kiegészítést vagy módosítást tenni.  
 
3.8./ Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes 
időtartamára érvényes legalább az ajánlattételi felhívásban előírt kárértékű építési- és szerelési 
felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az 
ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő az 
ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 
 
4./ A hiánypótlásról: 
 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően.  
 
A hiánypótlásra vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 
mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve a határidőt, továbbá a 
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 
is lehet, ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - csak 
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak.  
 
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 
igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót 
nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi 
eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 
Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása 
mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt 
helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. § 
(2) bekezdése szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, 
az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 
hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 
 
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
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gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy 
ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 
hiánypótlások során már nem pótolhatók. 
 
A hiánypótlás megadása nem járhat: 
a) a Kbt 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és 
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért 
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben 
és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden 
releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül 
bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb 
képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is 
csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az 
érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők 
változását. Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott 
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre 
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása 
keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - 
feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az 
adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok 
alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt 
vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. 
Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum 
tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az 
értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe 
venni. 
 
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás megadása a Kbt. 71. §-ban 
foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése 
esetén, vagy ha a hiánypótlás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
A Kbt. 71. § 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 újabb 
hiánypótlás. 
 
5./ A felvilágosítás kérésről:  
 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. 
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A felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű 
értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a 
határidőt. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára felvilágosítás nyújtására - a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti 
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő 
pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.  
 
A felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és 
az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71. § 
szakaszban foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) bekezdése vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a felvilágosítás megadását nem, vagy nem az 
előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. 
 
6./ Az ajánlat érvénytelensége: 
 
Az ajánlat érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy 
az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra 
került; 
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 
f) az ajánlattevő  
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 
ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
 
Az fentiekben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §]. 
 
Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott 
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az 
ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a követelményeknek. 
 
Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 
amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 
nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 
 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
 
Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 
7./ Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
 
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 
Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek 
tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 
 
Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
 
8./ Az eredményhirdetésről 
 
Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről összegezést küld az 
ajánlattevőknek. 
 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely 
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
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Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.  
 
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 
huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló 
tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti 
állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 
megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a 
módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést 
köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 
megküldeni. 
 
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, 
szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem 
hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás 
eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes 
ajánlattevőnek. 
 
9./ A szerződéskötésről 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 
számított 6. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő második  
munkanap. 
 
A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített öt napos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama 
alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a 
szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás 
eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
 
Ha jogorvoslati kérelmet [Kbt. 148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [Kbt. 152. §] 
nyújtanak be, a szerződést - a Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással 
érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés]. Ha 
időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele 
szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
10./ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nem szabályozott kérdések tekintetében 
szabad választási lehetőséggel éljen az árak, egyéb kikötések és feltételek változtatása nélkül. 
 
11./ Amennyiben a Kbt., az ajánlattételi felhívás és/vagy a közbeszerzési dokumentumok 
között ellentmondás van (mind formai, mind tartalmi szempontból), úgy elsősorban a Kbt. és 
vonatkozó végrehajtási rendeleteinek rendelkezései, másodsorban az ajánlattételi felhívás 
rendelkezései az irányadóak. 
 
12./ Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás: 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 
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A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó igény esetén az ajánlattevő kérdéseit kizárólag az EKR-
ben teheti fel. 
 
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az 
ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a 
megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a 
válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) és (4) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő 
tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) 
bekezdése szerint kell eljárni. 
 
Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján jár el. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást EKR-en keresztül adja meg. A megadott válaszok, 
kiegészítő iratok a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, így arra tekintettel köteles 
valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. 
 
13./ Az ajánlatkérő az alábbiakban közli azoknak a szervezeteknek a nevét és címét 
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

- Nemzetgazdasági Minisztérium: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., levélcím: 1369 
Budapest Pf.: 481., Telefon: +36 1 795-1400, Telefax: +36-1-795-0716, E-mail: 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu, Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-
miniszterium, mint lehetőséget a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó tájékozódási kötelezettségre vonatkozóan. 

- Országos Tisztifőorvosi Hivatal: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 
Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, a megyei és városi intézetek 
elérhetősége a https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek internet-
címen található, 

- MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95,  
Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903, 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-428-
51-00, Fax: +36 (1) 428-5509, www.nav.gov.hu  

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, 
Mészáros u. 58/A., levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675., Telefon: +36-1-224-91-00, 
Fax: +36-1-224-91-63. 
 

14./ A felek közötti kommunikáció és kapcsolattartás: 
 

A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kommunikáció az 
EKR-ben történik.  
 
15./  A Kbt. 55.§ (2) bekezdés szerint Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül is tájékoztatja 
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. 
A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti a közbeszerzési 
dokumentumokkal megegyező helyen teszi közvetlenül elektronikusan elérhetővé. 
 
16./ Számítási hiba javításával kapcsolatos rendelkezések 
 
Számítási hiba javítása tekintetében a Kbt. 71. § (11) bekezdése irányadó, azzal az eltéréssel, 
hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a 
javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, 
felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az 
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ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy 
más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását 
nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat 
érvénytelen. 
 
17./  Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel, egyebekben a Kbt. és végrehajtási 
rendeleteinek valamint az EKR rendelet előírásai szerint jár el. 
 


