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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: Tiszacsege Város Önkormányzata
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester
Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Telefon: +36-52/588-400
Telefax: +36-52/588-405
Email: pmhivatal@mail.tiszacsege.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 egyéb közbeszerzési dokumentumot készít és e-mail útján közvetlenül
megküldi az ajánlattevők részére, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg azt a Közbeszerzési Adatbázisban nyilvánosan is közzéteszi.
Ajánlatkérő a „egyéb közbeszerzési dokumentum” kifejezés alatt a következőket érti:
műszaki leírás, tervdokumentáció, árazatlan költségvetés, szerződéses feltételek,
útmutató, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont/:
„Zöld város kialakítása”
CPV 45210000-2 Magasépítési munka
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45. szám alatti (763/1 helyrajzi szám)
ingatlanon „szolgáltató épület” építését kívánja megvalósítani.
A beruházás építési engedélyhez kötött.
A jogerős építési engedély száma:
Ügyiratszám: HB-05/ÉPO/00628-9/2017
ÉTDR azonosító:201700063617
ÉTDR iratazonosító: IR-000500519/2017
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Az engedélyezett építési munka rövid leírása:
Az épület funkciója szolgáltató épület. Alapvetően kereskedelmi funkciójú terekkel 5 db
üzlettel és 1 db többfunkciós teremmel kerül megépítésre.
Tervezett építőanyagok és szerkezetek:
 Alapozás: vasbeton pillérek alatt 90 cm átmérőjű 1,8 m mélységű kútalapok.
 Tartószerkezeti rendszer, főfalak: az épület vasbeton pillérvázas szerkezetű 14
m fesztávval, a pillérek 30 x 30 cm méretűek monolit vasbeton szerkezettel.
 Az épület külső kitöltő falai Porotherm 30 klíma külső falazattal, hőszigetelő
habarccsal falazva.
 Födémszerkezet: az épületben födém nem készül.
 Tetőszerkezet: az épület fedése 30 fokos hajlásszögű fa szeglemezes rögzítésű
mérnöki fedélszékre készül.
 Tetőfedés: Tondach Csornai hornyolt hódfarkú agyagcserép, cseréplécen ellen
lécei, alátéthéjazattal.
 Magassági adatok: földszinti padlóvonal: +0,00 m, ereszmagasság: +4,68 m,
építménymagasság: +5,03 m.
Helyiségek:
Közlekedő 36,64 m2, Kiszolgáló tér 1. 7,36 m2, Elárusító tér 1. 8,33 m2, Iroda 9,08 m2,
Hulladéktároló 5,91 m2, Fűtési H. 4,63 m2, Takszer 2,77 m2, Női et. 4,07 m2, Női wc
7,69 m2, FFi et 4,07 m2, FFi wc 6,50 m2, MS. wc 4,62 m2, Elárusító tér 2. 6,39 m2,
Kiszolgáló tér 2. 6,29 m2, Öltöző 6,88 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító tér 3.
6,20 m2, Kiszolgáló tér 3. 6,66 m2, Öltöző 6,75 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító
tér 4. 6,39 m2, Öltöző 6,75 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító tér 5. 6,94 m2,
Kiszolgáló tér 5. 6,66 m2, Öltöző 7,41 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Többfunkciós
nagyterem 240,63 m2.
Összesen 430,71 m2
Épület teljes területe: 430,71 m2+55,68 m2 pergola
Telekterület: 2207,00 m2
Beépített terület: 481,08m2 + 56,54 m2 pergola, összesen: 537,62 m2.
Beépítési hányad: 24,35 %
Terek és zöldfelületek kivitelezési munkái:
Felületek:
tervezett új gyepesített felület - 1872,71 m2
tervezett gumi burkolat- kondipark - 48,00 m2
tervezett murva terítés - 233,89 m2
tervezett nagy teherbírású térkő burkolat - 205,87 m2
tervezett térkő burkolat - 1000,59 m2
tervezett díszkert - 166,36 m2
A meglévő burkolatok bontása bontási helyszínrajz szerint.
Utcabútorok:
utcabútorok kialakítása E04 rajzszámú tervlap szerint
- előnevelt lombos fa konténere készül 20db
- utcai hulladékgyűjtő ( Kolozsvári típusú) készül: 7 db
- 3 m magas utcai napelemes kandelláber készül: 8 db
- napelemes gyeplámpa készül: 10 db
- parkolásgátló poller készül: 32 db
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- utcai pad (egyedi) készül: 18 db
- kerékpár tároló (egyedi) készül: 10 db
- elárusító fa stand e-05 rajzszámú tervlap szerint! készül:
- fa pergola e-06 rajzszámú tervlap szerint! készül:
- nyílvános kondipark kialakítása bestrong tervei alapján készül: 1 készlet
Térvilágítás:
- A tér megvilágítását 8db napelemes 3 m magas utcai lámpa biztosítja (UNK-MONO4 W (T)
- A 10 db napelemes gyeplámpa kerül elhelyezésre (XT-S450)
- A lámpák önállóan üzemelnek sem hálózatra sem egymáshoz ne szükséges kapcsolni
őket.
Kertészet:
- A tervezési terület elhasznált részei újrafüvesítésre kerülnek .
- Meglévő fa nem kerül kivágásra. A közparkokban gyökeres fa míg a Fő utcán
konténeres fa kerül telepítésre.
Épületgépészet:
Gépészeti szerelés nem történik.
Elektromos szerelés:
Világítás kiosztásának terve alapján , telepítési előírások szerint.
Közpark I. esetén új elektromos mérőszekrény és gyengeáramú vezérlő egység
telepítendő. A LED alapú színváltós, mozgásérzékelős kő oszlopokban lévő világítás
vezetékezése védőcsőben föld alatt történik. A vezetékek a vezérlő dobozba kerülnek
bekötésre. A fényjáték sötétedésérzékelővel vezérelt.
Az oszlopokban lévő 3 db világító sávból a középső minden esetben fehéren fixen világít
(háttér világítás).A két szélső világító sáv színes, a mozgásérzékelő hatására ki és
beúsztatva 1 másodpercig világít. A színek fixek.
Csapadékvíz elhelyezése:
A burkolt felületek burkolatkiosztási tervek szerinti lejtéssel készülnek A burkolt
felületekről a csapadékvíz a gyepes felületekre folyik, és ott elszikkad.
Akadálymentesítés:
Az utak szélessége lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést.
Az út kialakítás egyenletes, sík, kicsi elhelyezési hézagú.
Vízelvezetők elhelyezése nem történik.
A szegélyek folytonosak 7,5 cm magasak és lekerekített él kialakításúak.
Megújuló erőforrások:
A tér világítása napelemes technológiával történik, mely biztosítja a megújuló energia
használatát.
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
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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 egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont/:
Vállalkozási szerződés szolgáltató épület valamint Terek és zöldfelületek kivitelezési
munkái tárgyában
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bekezdés
g) pont/:
A teljesítés határideje: 2019. március 31.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont/:
4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45. szám (Tiszacsege belterület 763/1 helyrajzi szám)
4066 Tiszacsege, hrsz: 652,762,763/1,763/3,648/1,648/2,136,680,614, 120/2, 650,
609
NUTS-kód: HU321
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a
jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont/:

vonatkozó

Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani, a „Zöld
város kialakítása” (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00008) projekt keretében belül, szállítói
kerül finanszírozásra. Támogatás intenzitása: 100%
Benyújtható 3 db részszámla és 1 db 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.
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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, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói
kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, 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
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 − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során
a kifizetésre köteles szervezet − 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
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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;
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre
köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó - a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésében, a Kbt. 135. § (3) bekezdésben vagy e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben meghatározott - szabályok szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni. (Kbt. 135. § (4) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, minden részletre
alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.
(Kbt. 135. § (5) bekezdése)
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
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 és tartalék nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegű szállítói előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja.
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Az előleget az irányító hatóság közvetlenül a nyertes ajánlattevő részére folyósítja.
Nyertes ajánlattevő - választása szerint a) biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1)
bekezdése szerint, vagy
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által - a szállítói előleg folyósítását követően - kiállított
előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül köteles záradékolni, és
benyújtani az irányító hatóságnak.
A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. A szállítói előleg
50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege
50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni.
A kifizetésre köteles szervezet 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.
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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.
Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására.
Indoklás: 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

Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó HUF)

70

2. A szerződés teljesítésében bevont
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy
- azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy
- okleveles építőmérnök vagy okleveles építészmérnök,
végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező
vagy
- építőmérnök vagy építészmérnök végzettséggel és 4 év
szakmai gyakorlati idővel rendelkező
felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) (az ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot 60 hónap)

30

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: 1-10
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.
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A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
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.
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.
A 60 hónapon felüli megajánlás esetén is ajánlatkérő a képletbe a maximum
megajánlás mértékét helyettesíti be.
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)
Az értékelés során a pontszámok meghatározásának részletes szabályait és
szempontjait az egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 50. § (2) bekezdés m)
pont/:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdésben 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
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
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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 alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 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.
Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására az eljárást megindító felhívás
megküldése napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat nyújtható be azzal, hogy a
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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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.

13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bekezdés o) pont/:
2018. március 5. napja 10:00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont/:
Név: Bákonyi Ügyvédi Iroda
Székhely: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25.
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/:
Név: Bákonyi Ügyvédi Iroda
Székhely: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25.
Idő: 2018. március 5. napja 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. /Kbt. 68. § (3)
bekezdés/
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek
az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. /Kbt. 68. § (4)
bekezdés/
A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet
kell felvennie az ajánlatkérőnek, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek
megküldeni. /Kbt. 68. § (6) bekezdés/
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 50. § (2) bekezdés s)
pont/:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
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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 kerül előírásra az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő - választása szerint a) biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1)
bekezdése szerint, vagy
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Az ajánlatban kötelező nyilatkozat csatolása az előleg visszafizetésére kikötött
biztosíték határidőre történő nyújtásáról.
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 25.000,- Ft/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
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 jótállási idő a hiba és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a biztosítékok részletes szabályait az
egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 50. § (2) bekezdés
w) pont/:
A közbeszerzés uniós forrásból támogatott.
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00008
20. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:
A szerződéskötés tervezett időpontja: 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.
A szerződéskötés tervezett helye: Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege,
Kossuth utca 5.)
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. február 16.
22. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11)
bekezdést:
A szerződés nem fenntartott.
23. Egyéb információk:
1.

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési
dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1, a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban
(teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve, adathordozón) kell benyújtani. Az
ajánlatot írásban és zártan, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

2.

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.

3.

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
által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet
vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta
meglétét kötelezővé teszi.
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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.
4.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.

5.

Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből,
megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.

6.

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

7.

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 előírja az olyan nyilatkozat
eredeti példányban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

8.

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.

9.

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

10. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása
mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
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13. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges
tartalom esetén is csatolandó.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és
az egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a
kiadott iratminták használatát javasolja az ajánlat összeállítása során.
15. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés
teljes időtartamára érvényes legalább 25.000.000,- 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.
16. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági
társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8)
bekezdés/
17. 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.
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)
18. 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)
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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.
19. 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
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy 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
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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.
20. Irányadó idő: A teljes felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumban
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET)
21. 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.
22. Az Ajánlatkérő konzultációt vagy helyszíni bejárást nem tart, további információ és
kiegészítő tájékoztatás a felhívás 23.23. pontjában meghatározott címen szerezhető
be.
23. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Dr. Bákonyi László ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (nyilv. sz.: 00342)
BÁKONYI 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
24. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
25. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.
(V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az
ajánlattételi felhívást ellenjegyzem:

Dr. Bákonyi László

Digitálisan aláírta: Dr. Bákonyi
László
Dátum: 2018.02.16 18:53:50 +01'00'

Dr. Bákonyi László
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
nyilvántartási szám: 00342
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