
A Képviselő-testület 126/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozatának mellékelte  

 

Eljárás alapadatai 

 

Eljárás részei 

 

Közbeszerzés tárgya: (max 50 karakter) 

 

Részekre vonatkozó információk: 

 

Részajánlat tételre lehetőség van: 

 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): (max 255 karakter) 

Ajánlatok benyújthatók: 

 

Részek meghatározása: (szükség szerint duplikálható) 

 

Keretmegállapodás 

 

 

 

"A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése II."  

       Igen           X Nem 

Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) 
bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. 
A részteljesítés biztosítása a gazdasági racionalitással ellentétes volna, a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná, a szerződéses ellenértéket jelentősen 
megnövelné.  

 

 Csak egy részre  Legfeljebb a következő számú részre:  Valamennyi részre 

           Részek száma: …  

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: …. 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
ítéljen oda szerződéseket: ……………………………………………. 

Elnevezés: …………………………………… 

Rész száma: ......... 

Keretmegállapodás megkötésére irányul:            Igen      X Nem 



Keretmegállapodásra vonatkozó információk: (amennyiben igen a fenti válasz) 

 

Ajánlatkérők 

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_  

Postai cím:  Árpád u. 176. 

Város: Mezőkovácsháza NUTS-kód:HU-
332331 

Postai irányítószám: 5800 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán 

E-mail: 
sokizoltan@mezokovacshaza.hu 

Telefon: +36-68-381-011 Fax: +36-68-381-656 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.mezokovacshaza.hu 

A felhasználói oldal címe:  

 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: JT INFOTÉKA Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_ 

Postai cím:  Kossuth u. 27. fszt.1. 

Város: Kiskunhalas NUTS-kód:HU-331 Postai irányítószám: 6400 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: dr. Simon Piroska 

E-mail: 
kozbeszerzes@jtinfoteka.hu 

Telefon: + 36-30-330-9740 Fax: +36 – 1 -280-1832 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.jtinfoteka.hu 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:                Igen        Nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel:                Igen        Nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ….. 

Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indokolása: (max. 50 karakter) 

 

 



A felhasználói oldal címe:  

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:  Igen  Nem 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.                                       Igen X Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.                                   Igen X Nem 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.                                                       Igen X Nem 

 

 

Előkészítés 

 

Előkészítő iratok 

 

Becsült érték:, 35 501 316 HUF 

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer: (kiválasztani): 12 hónapnál nem régebbi 
tervezői költségbecslés 

Egyéb módszer meghatározása: (csak ha ezt választottuk ki, max. 250 karakter) 

- …………………………………… 

Rendelkezésre álló fedezet: nettó: 35 433 071 HUF  

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő:                                             X Igen  Nem 

A rendelkezésre álló fedezet forrása: (max. 135 karakter) 

saját forrás 

 

Új dokumentumként fel kell csatolni a becsült értéket alátámasztó iratokat! 

Új dokumentum csatolása 

Új dokumentum csatolása/szerkesztése  

 

 

Dokumentum típusa: (kiválasztani) 

Dokumentum neve:  

Megjelenhet az EKR publikus felületén:               Igen       X Nem 

Megjegyzés: (max. 200 karakter) 

 

Ajánlattételi felhívás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

+ Tallóz/csatol 



Hivatalos név: Mezőkovácsháza város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_  

Postai cím:  Árpád út 176 

Város: Mezőkovácsháza NUTS-kód:HU-
332332 

Postai irányítószám: 5800 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán 

E-mail: 
sokizoltan@mezokovacshaza.hu 

 

Telefon: +36 68 381-011 Fax: +36 68 381-656 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.mezokovacshaza.hu 

A felhasználói oldal címe:  

 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

 

Hivatalos név: JT INFOTÉKA Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_ 

Postai cím:  Kossuth u. 27. fszt.1. 

Város: Kiskunhalas NUTS-kód:HU-331 Postai irányítószám: 6400 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: dr. Simon Piroska 

E-mail: 
kozbeszerzes@jtinfoteka.hu 

Telefon: + 36-30-330-9740 Fax: +36 – 1 -280-1832  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.jtinfoteka.hu 

A felhasználói oldal címe:  

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:  Igen  Nem 

 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.                                       Igen X Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.                                   Igen X Nem 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.                                                       Igen X Nem 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 



 Központi szintű 

X  Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: 

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X  Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

   Egészségügy  

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

  Oktatás 

 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- 
szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa: (adja magától az EKR, valószínűleg CPV kód alapján) 
X Építési beruházás 
 Szolgáltatásmegrendelés 
 Árubeszerzés 
II.1.2) Fő CPV-kód: (kiválasztani) 45000000-7. 
Kiegészítő CPV-kód: (kiválasztani, ha szükséges) ………………………. 
45262700-8 Épületátalakítási munka 
45310000-3 Villamos szerelési munka 
45321000-3 Hőszigetelési munka 
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 
45421130-4 Ajtó és ablak beszerelése 
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 
45400000-1 Épületbefejezési munka 
09332000-5 Napelemes berendezések 
II.1.3) A szerződés tárgya: (max. 255 karakter) 
Építési beruházás megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés  
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (max. 1000 karakter) 
  
Épület külső hőszigetelése;  
Födém hőszigetelése; 
Homlokzati nyílászárók cseréje; 



Fűtés korszerűsítése; kondenzációs gázkazán beépítése 
4 kW napelem rendszer felszerelése 
Akadálymentesítés  Táncsics utca 38. szám alatt  lévő  355,79 m2-es épületben 
A beruházás nem építési engedély köteles, tervezői nyilatkozat szerint - a „191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről” c. jogszabály alapján rendelkezik a hatályos 
jogszabályok értelmében a megvalósításhoz kötelezően előírt kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentációval. 
A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai 
számítás a külön jogszabályi előírások szerint elkészült.  
A felszerelendő napelemekhez szükséges engedélyek beszerzése a kivitelező feladata. 
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási 
tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, 
vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott 
átalányár keretében Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció 
teljes körű összeállítása, valamint a létesítési engedély köteles beruházási egységekre vonatkozóan a 
használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges engedély kérelmi dokumentáció elkészítése. 
A beruházási egységekre vonatkozóan a biztonságos és üzemszerű működéshez szükséges 
jegyzőkönyvek és dokumentumok beszerzése a kivitelező feladata és költsége.  
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az 
egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák. 
II.1.5)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
Időtartam hónapban:….)  vagy napban: 240  vagy a teljesítés határideje: ....... (év) ……. (hó) …… (nap) 
 
II.1.6) A teljesítés helye: (max. 200 karakter) 

 HU-332;  5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 38. 
 
II.1.7) Részekre bontás 
 
Részajánlat tételre lehetőség van: (az alapadatoknál rögzítettek szerint adja az EKR) 
 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít. Ajánlatkérő 
tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi 
lehetővé a részajánlat tételt tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő 
munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. A részteljesítés biztosítása a gazdasági 
racionalitással ellentétes volna, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat 
feltehetően drágítaná, a szerződéses ellenértéket jelentősen megnövelné (az alapadatoknál rögzítettek 
szerint adja az EKR) 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése (részenként) 

II.2.1) Elnevezés: (max. 50 karakter) A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése 

 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód: (kiválasztani)  

 45000000-7.  

Kiegészítő CPV-kód: (kiválasztani) 



 II.2.3) A teljesítés helye: HU-332;  5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 38. 
  
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (max. 1000 karakter) 
 Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel): 
Épület külső hőszigetelése;  
Födém hőszigetelése; 
Homlokzati nyílászárók cseréje; 
Fűtés korszerűsítése; kondenzációs gázkazán beépítése 
4 kW napelem rendszer felszerelése 
Akadálymentesítés  
a Táncsics utca 38. szám alatt  lévő  355,79 m2-es épületben 
A beruházás nem építési engedély köteles, tervezői nyilatkozat szerint - a „191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről” c. jogszabály alapján rendelkezik a hatályos jogszabályok 
értelmében a megvalósításhoz kötelezően előírt kivitelezésre alkalmas tervdokumentációval. 
A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai számítás a 
külön jogszabályi előírások szerint elkészült.  
A felszerelendő napelemekhez szükséges engedélyek beszerzése a kivitelező feladata. 
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység 
– jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb 
tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében 
Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása, 
valamint a létesítési engedély köteles beruházási egységekre vonatkozóan a használatba vételi engedély 
megkéréséhez szükséges engedély kérelmi dokumentáció elkészítése. 
A beruházási egységekre vonatkozóan a biztonságos és üzemszerű működéshez szükséges jegyzőkönyvek 
és dokumentumok beszerzése a kivitelező feladata és költsége.  
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb 
műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok:                     X Igen    Nem 
 
Minőségi kritérium:                                                     X Igen    Nem 
Megnevezés: Az AF III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt 
szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) 
(min. 0 hó – max. 36 hó)      Súlyszám/Jelentések: 20 
Megnevezés: Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 
hónap                                                                 Súlyszám/Jelentések:    10                                                          
 
 
(a szükséges számban duplikálható) 
 
Költség kritérium:                                                         Igen   X Nem 
Megnevezés: ………………………………………       Súlyszám/Jelentések: ………… 
(a szükséges számban duplikálható) 
 
Ár kritérium:                                                                X Igen    Nem 
Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF)      Súlyszám/Jelentések: 70 
(a szükséges számban duplikálható) 

II.2.6) Becsült érték: 2 



Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 6 (hat) Napokban kifejezett időtartam:  

Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: …. (év) …. (hónap) …… (nap)  -   …. (év) …. (hónap) …… (nap) 

A szerződés meghosszabbítható:                             Igen   X Nem 

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: (max. 400 karakter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

Tervezett minimum: [ ] 

Maximális szám: [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: (max. 4000 karakter) 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):             Igen   X Nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók:                                                                          Igen   X Nem  

Opciók leírása: (max. 4000 karakter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk:                                                                Igen   X Nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel  

és/vagy programmal kapcsolatos:                                 X   Igen         Nem  

Projekt száma vagy hivatkozási száma: (max. 50 karakter) TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 azonosítószámú 

projekt 

 

II.2.13) További információ: (max. 400 karakter) 

Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik. 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

 



III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
 
A kizáró okok felsorolása: (max. 4000 karakter) 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az 
olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74. 
§ (1) bek. b.) pont). 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (max. 4000 karakter) 
 

„A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (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." 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr.) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá: Az ajánlattevőnek ajánlatának részeként a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban: - egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá.Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 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. 
 
Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § 
(2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden 
ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatához – elektronikus űrlap formájában - nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy 
vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: (max. 4000 karakter) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 



Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
(max. 1000 karakter) 
 
 

Az alkalmassági minimum követelmények:  
(max. 4000 karakter) 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
(max. 4000 karakter) 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében 
az alkalmassági feltételek esetében az Ajánlattevő az 
ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek. Az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 
köteles – de jogosult - megadni. 
Előbbiek alapján Ajánlattevőnek (illetve, ha az adott 
követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, 
akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek) ajánlatában 
be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelménynek 
(M/1.).  
 
Az M/1. követelmény tekintetében Ajánlattevő 
ajánlatában köteles benyújtani kötelezettségvállaló 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az M/1. pont 
szerinti előírás teljesítésére megajánlott szakember 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt 
jogosultsággal rendelkezni fog. Ezen kötelezettség 
teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján. 
Az M/1. követelmény tekintetében Ajánlattevő 
ajánlatában köteles továbbá benyújtani a bevont 
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, a KD 
szerinti tartalommal. 
Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek 
az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
Ajánlattevőnek nyilatkozat keretében meg kell jelölni 
az ajánlatban ezt a szervezetet (név, cím, adószám 
megadásával) és az ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. 
Az M/1. pont tekintetében egyenértékű jogosultsággal 
rendelkező szakember esetén az egyenértékűséget 
Ajánlattevőnek kell hitelt érdemlően igazolni (pl. 
átsorolást rögzítő kötelező érvényű dokumentummal.) 
Az alkalmassági követelményre vonatkozó egyéb 
igazolásokat az ajánlatkérő FELHÍVÁSÁRA 

Az alkalmassági minimum követelmények:  
(max. 4000 karakter) 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik: 
 
legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. 
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 
2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy 
azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles 
építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) 
(képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott 
jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel 
rendelkező szakemberrel. 
 
 



szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek 
csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről, akit be 
kíván vonni a teljesítésbe.  
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:  
a.) a szakember neve, 
b.) a szakember végzettségének és annak a 
pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a 
szakembert bevonni kívánja (felelős műszaki vezető, 
MV-É),  
c.) amennyiben a bemutatott szakember az 
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai 
nyilvántartásba vétellel, a kamarai nyilvántartási szám 
és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly 
módon, hogy az ajánlatkérő a szereplés tényét 
egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság 
meglétét igazoló irat csatolható, de – amennyiben a 
jogosultság meglétének ténye nyilvánosan 
ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető – ilyen 
dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező 
esetben a dokumentumot Ajánlatkérő felhívására be 
kell nyújtani), 
d.) amennyiben a bemutatott szakember az 
ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik 
kamarai nyilvántartásba vétellel, a fenti nyilatkozathoz 
csatolni kell továbbá a szakember:  
- saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés 
maradéktalan igazolására, 
- a szakember végzettségét igazoló okiratok 
másolatát, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a 
megnevezett szakember megfelelő végzettségét és a 
jogszabály szerint az adott végzettséghez kapcsolódó 
kötelező gyakorlati idő hosszát. 
A szakemberre vonatkozó adatokat olyan 
részletességgel kell megadni, amely alapján 
eldönthető a 266/2013. Korm. rendelet által a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat 
megléte.  
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati 
idejébe. 
 
Valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és 
ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult 
szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a 



figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-
aiban foglaltakra. Az alkalmasság igazolása 
tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és 
(11) bek, valamint a 321/2015. (X.30.) KR 21. § - 25. § 
vonatkozó rendelkezései. 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került előírásra, ennek indokolása: (max. 4000 karakter) 
 
Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő! 
 
III.1.4) A szerződés biztosítékai: (max. 1000 karakter) 
 
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést 
biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékot köti ki:  
a) Késedelmi kötbér (alapja: a nettó vállalkozói díj, mértéke 1 %/naptári nap, de maximum a nettó vállalkozói díj 
20 %-a. )  
b) Meghiúsulási kötbér (alapja: a nettó vállalkozói díj, mértéke 20%). A késedelmi kötbér összegen felül 
értendő. 
 c) Jótállási biztosíték: amennyiben vonatkozó jogszabály a jótállási időt kötelezően hosszabb időszakra nem 
állapítja meg (a beruházás egyes részei, illetve beépített termékei vonatkozásában), úgy Vállalkozó az általa 
teljesített munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 36+… 
(Felolvasólapon vállalt) hónap. 
A jótállás időszakára jótállási biztosíték letétele szükséges, mértéke: a teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. A 
nyertes ajánlattevőnek a jótállási biztosítékot a sikeres műszaki átadás átvétel időpontjától számított 15 napon 
belül kell rendelkezésre bocsátani, illetve az erről szóló igazolást Ajánlatkérőnek benyújtani. A jótállási 
biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározott módon: óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 
történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. 
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték 
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A biztosíték fennállásának vége a jótállási igények 
érvényesíthetőségének utolsó napját követő 15 nap. 

 A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett 
pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.  
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a dokumentáció és a Szerződés-
tervezet tartalmazza. 
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: (max. 1000 karakter) 
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A 
megkötendő szerződés átalánydíjas. 
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a vállalkozási szerződés finanszírozását a TOP---1.4.1-16-BS1-2017-00031 
azonosító számú projekt keretében, Európai Uniós forrásból kívánja biztosítani, utófinanszírozással. AK a jelen 
pontban megjelölt projekt vonatkozásában aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik. A támogatás intenzitása 
a támogatási szerződésben foglaltak szerint: 100 %.  
AK a Kbt. 135. § (8) bek. értelmében az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő 
összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére. AK a 322/2015. (X.30.) KR. 30. § (1) bek. foglaltak 
szerint az előleget a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül 



köteles kifizetni. Az előleg az egyes részszámlákban kerül jóváírásra oly módon, hogy az előlegszámla 
ellenértéke a rész-számla (1 db) és a végszámla összegéből kerül levonásra (50-50 %-os mértékben). A 
nyertes Ajánlattevő – ide nem értve az előleget – összesen 1 db részszámla benyújtására jogosult 50-%-ot 
elérő – vagy pontos elérést lehetővé nem tevő részfeladat(ok) teljesítése esetén azt meghaladó - mértékű 
teljesítés (készültségi fok) esetén. A végszámla összege nem lehet kevesebb a teljes – áfa nélkül számított – 
ellenszolgáltatás 20 %-ánál. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. alkalmazza.  
AjK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. (X. 30) KR. 32/B § 
(1) bek. rendelkezéseit alkalmazni kell. 
A Kbt. 135. § (6) bek. alapján AK a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 
számíthatja be. 
A benyújtott számlákhoz számlarészletezőt kell csatolni. 
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 
-   

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 

Nyílt eljárás                                                                     X Igen    Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen   X Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter) ……………………………………………………………………………………… 

Meghívásos eljárás                                                          Igen   X Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen   X Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter) ……………………………………………………………………………………… 

Tárgyalásos eljárás                                                          Igen   X Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen   X Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter) ……………………………………………………………………………………… 

Versenypárbeszéd                                                            Igen   X Nem 

Innovációs partnerség                                                       Igen   X Nem 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul    Igen   X Nem 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel                             Igen   X Nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                            Igen   X Nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ] 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul                 Igen   X Nem 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják           Igen   X Nem 

Keretmegállapodás esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: ……………………………………. 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni                          Igen   X Nem 

További információk az elektronikus árlejtésről: (max. 50 karakter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk 

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme: (max. 255 karakter) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja: ………… (év ……… (hónap) …….. (nap) 

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai: (max. 4000 karakter) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: - 

………………………………. (KÉ-szám/évszám) 

IV.3.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum, helyi idő: 2018. (év) …………. (hónap) ……. (nap)            ……:….. (óra/perc) 

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU 

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: ……….. (év) ……….. (hónap) …….. (nap) 

vagy Az időtartam hónapban:  vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő: 2018. (év) …………. (hónap) ……. (nap)            ……:….. (óra/perc) 

V. szakasz Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:            Igen   X Nem 

Az ajánlati biztosíték mértéke: (max. 50 karakter) ……………………………. 

A befizetés helye: (max. 50 karakter) ………………………………………….. 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: (max. 50 karakter) …………………………………………..  

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: (max. 255 karakter) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V.2) További információk: (max. 4000 karakter) 

1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján 
létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az ajánlatokat 
(továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) az ajánlati felhívás 
közzétételétől elérhetőek az EKR-ben.  
2. Az AJ összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában foglaltakra.  
. 3.AJ-hoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni, és AT nyilatkozatát – elektronikus űrlap 
formájában - Kbt.66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges nyilatkozat esetén is). AT-nek 
nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(7) bek. szerint.  



4. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.)  
5. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.  
6. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Az értékelés során AK. az 1. 
résszempontra a fordított arányosság, míg a 2. és 3. részszempontra az egyenes arányosság képletét 
alkalmazza. Az alsó és felső ponthatárok: 0-10.  
Az értékelési részszempontokkal kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentációban.  
7.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k vonatkozásában.  
8. Közös ajánlattételre vonatkozó információk a KD-ban.  
9. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz 
csatolni kell: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében 
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghat.-t. 
10.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).  
11.Faksz: dr. Simon Piroska (lajstr.szám:00957)  
12. AT szakmai ajánlata részeként köteles az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva, cégszerűen 
aláírva ajánlatához csatolni, és az értékelési szempontra jelölt szakemberre vonatkozó nyilatkozatát benyújtani.  
13. Az értékelési szempontokra vonatkozóan az alkalmazott módszertant a KD tartalmazza. 
14. Felelősségbiztosítás: AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 30.000.000,- Ft / 
káresemény, és 50.000.000,- Ft / év térítési limittel jellemezhető építés-szerelési biztosítást (C.A.R.) kötni, vagy 
meglévő biztosítását a projektre kiterjeszteni. Részl. bizt. felt. az KD-ban.  
15. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.  
16. További információk a KD-ban. 

17. Kieg. tájék: EKR keresztül.  

18. Ak a Kbt. 131.§(4)-(5) bek. 136.§ (2) ,138.§(1)-(2) alkalmazza. 

19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  

20. Főbb irányadó jogszabályok: -Kbt. , - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 321/2015. (X.30 .) Korm. rend. - 2007. évi 
CXXVII. tv.; 272/2014 (XI. 4) KR. 

21. A részajánlattétel kizárásának indokai: az elvégzendő építési beruházás műszakilag és funkcionálisan egy 
egységet képez, a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló feladat képezi. 
Az építési munkát természete sem szakmai okokból, sem az elvégzendő feladat jellege szerint, sem a 
felelősségi körök elhatárolása szempontjából nem teszi lehetővé részajánlat-tétel lehetőségét. A részteljesítés 
biztosítása a gazdasági racionalitással ellentétes volna, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 
szempontjából 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2019. (év)  (hónap) …….. (nap) 

 


