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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
(Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint) 

 
1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 
képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
 
Telefon:  +36 26389566 
Fax:   +36 26389724 
E-mail:  titkarsag@nagykovacsi.hu 
 
 
2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 
indokolása: 
A Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. Az 
eljárás alkalmazásának indoka: az építési beruházás (kivitelezés) becsült értéke – a Kbt. 16-19. §-
ainak figyelembe vételével – nem éri el a nettó 300.000.000,- Ft-ot. 
 
A kivitelezés becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 127.946.350 Ft. 
 
3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei: 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg a felkért 
ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció). 
 
4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” 
 
A részletes tartalmat a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód) szerint: 
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 
45233200-1 Különféle útburkolatok 
45233228-3 Útburkolat építése 
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 
 
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 
Vállalkozási szerződés 
  
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
Teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított legfeljebb 150 nap. 

A munkaterület átadására legkésőbb 2018. március 31. napjáig kerülhet sor. 
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7) A teljesítés helye: 
Nagykovácsi, Rákóczi utca 
NUTS-kód: 
HU 102 Pest megye 
 
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számlák ajánlatkérő általi kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) 
bekezdésében, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
kormányrendelet 32/A. §-ban és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Számlázás rendje: 50 %-os 
készültségi foknál lehetséges egy részszámla benyújtása, továbbá 100 %-os teljesítésnél nyújtható 
be a végszámla. 
 
9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy az ugyanazon célra irányuló, 
külön-külön önálló funkcióval nem bíró munkaeredményt létrehozó több szerződés megkötése 
műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az az ajánlatkérő érdekeit veszélyeztetné.  
 
10) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány, az alábbi szempontok szerint: 
 

 Szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 

2. Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napok, max. 15 nap) 15 

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1 – max 2 %) 15 

 
A pontszámítás módszerének részleteit a dokumentáció tartalmazza. 
 
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
Kizáró okok: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. 
 
Igazolási mód:  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor csak 
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozó pontjai hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be. 
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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. 
 
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés 
(i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is. 
 
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjánál korábbi napra. 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, 
azaz az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
(személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU 
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben 
foglalt bármely egyéb követelményt. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására akkor 
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. 
 
Igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be. 
 
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 
által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatokat is benyújtja. E szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 
igénybe kíván venni az alkalmassága igazolásához. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 114. § (2) és a 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, a felhívásban előírt további – alábbiakban részletesen meghatározott – 
igazolások benyújtására is köteles. 
 
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés 
(i) pontjában foglaltakra is. 
 
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjánál korábbi napra. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására, az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
alkalmassági követelmény tekintetében, figyelemmel az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
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valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 26. §-ban foglaltakra is 
 

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés 
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások 
adatai alapján; egyebekben az ajánlatkérő a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető 
szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot 
fogadja el,  

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, 
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.  

 
12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben: 
 
P/1 
a felhívás megküldését megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti 
tevékenységből (útépítés és/vagy útfelújítás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele nem éri el vagy haladja meg a mindösszesen 90.000.000 forintot és az általános 
forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem éri el vagy haladja meg a mindösszesen 
120.000.000 forintot. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be. 
 
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 
által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatokat is benyújtja. E szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 
igénybe kíván venni az alkalmassága igazolásához. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 114. § (2) és a 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, a felhívásban előírt további – alábbiakban részletesen meghatározott – 
igazolások benyújtására is köteles. 
 
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés 
(i) pontjában foglaltakra is. 



 

 

5 

 

 
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjánál korábbi napra. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő az alkalmasság igazolására, az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, nyújtsa be 
 
P/1 
a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás megküldését megelőző három üzleti év tekintetében a 
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (útépítés és/vagy útfelújítás) származó, általános 
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja) 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben: 
 
M/1 
nem igazolja legalább 1 db, legalább nettó 90.000.000 Ft értékben teljesített, a közbeszerzés tárgya 
szerinti (útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú) munkák szerződésszerű elvégzését, a felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 5 évben. 

 
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással 
elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből 
fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet 
releváns szakmai tapasztalatát), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával 
együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. Az ajánlatkérő teljesítés során köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbe történő 
bevonás mértéke az ajánlatban foglalt vállalásnak megfelel-e.  
 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be. 
 
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 
által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatokat is benyújtja. E szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 
igénybe kíván venni az alkalmassága igazolásához. 
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Az ajánlatkérő által a Kbt. 114. § (2) és a 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján, a felhívásban előírt további – alábbiakban 
részletesen meghatározott – igazolások benyújtására is köteles. 
 
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés 
(i) pontjában foglaltakra is. 
 
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjánál korábbi napra. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre 
vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő az alkalmasság igazolására, az 
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, nyújtsa be 
 
M/1  
a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített 
építési beruházásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára, helyére, a 
szerződést kötő másik fél megnevezésére, a teljesített építési beruházások tárgyára, mennyiségére, 
továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen 
túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot 
tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az 
alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel. (321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja) 
 
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan 
végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját (nyertes közös ajánlattevő tagja, alvállalkozó 
vagy teljesítési segéd) is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság 
minimumkövetelménye szerinti adatokat az igazolni kívánt építési beruházás tekintetében a 
részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás nettó összegéből. Amennyiben a teljesítésben való részvétel fővállalkozóként 
történt, az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a teljesítés egészére hivatkozhat az 
alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés 
alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevételével történt-e. Amennyiben a teljesítésben való 
részvétel alvállalkozóként (teljesítési segédként) történt, az alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) csak az általa elvégzett feladatokra hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való 
megfelelés érdekében. Amennyiben a teljesítés oszthatatlansága miatt nem lehet a nyertes közös 
ajánlattevők tagjai által végzett feladatokat különválasztani, akkor az ajánlatkérő az igazolást 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) 
 
Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. 
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13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2017. december 7. 10:00 óra 
 
14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. , Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
 
15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.  
 
16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 
2017. december 7. 10:00 óra 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. , Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
Jelenlétre jogosultak: 68.§ (3) bekezdése szerint. 
 
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
A tárgyalás(ok) befejezésétől számított 60 nap. 
  
18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: - 
 
19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információt: 
 
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatnak az ajánlati 
kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében 
felmerülő okból történő meghiúsulása esetére ajánlati biztosítékot kér. A biztosíték az ajánlattevő 
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő ERSTE Bank Hungary Zrt-
nél vezetett 11600006-00000000-10677285 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, 
feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, 
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: 
„Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása – Ajánlati biztosíték”. Az ajánlati 
biztosítékot olyan módon kell az ajánlat benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, hogy 
az ajánlatkérő a feletti rendelkezési joga az ajánlattételi határidő lejártától biztosított legyen. Az 
ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges 
benyújtani. A teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás eredeti 
vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható. 
A kötelezvény, készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a garancia eredeti példányát 
befűzés nélkül az ajánlathoz mellékeltve külön borítékban kell benyújtani, míg egy arról készült 
egyszerű másolatot az ajánlatba bele kell fűzni. 
 
Az ajánlati biztosíték összege 1 millió forint. 
 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos 
igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték 
mértéke a szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a 
szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési 
joga az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a szerződés 
szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a szerződésszerű teljesítés 
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Ajánlatkérő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) egyben a 
biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül. 
 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségek 
elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt 
ki. A jótállási biztosítékot legkésőbb a szerződés szerinti végszámla benyújtásával egy időben kell 
rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a 
szavatossági és jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvételi 
eljárás eredményes lezárásának időpontjától a szerződés szerinti jótállási időszak lejárta + 60 
napig biztosított legyen, azzal, hogy a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítésének 
Ajánlatkérő általi elismerése egyben a biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi. A jótállási 
biztosíték mértéke megegyezik a teljesítési biztosíték mértékével. 
 
A teljesítési, illetőleg a jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 
feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, 
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén az 
Ajánlatkérő ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-10677285 számú 
számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint 
települési gyűjtőút felújítása – Teljesítési biztosíték” vagy „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút 
felújítása – Jótállási biztosíték”. A teljesítés befizetés, átutalás esetén a pénzintézeti igazolás 
másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható. 
 
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítési véghatáridő(k) tekintetében 
késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. A nyertes ajánlattevőnek felróható bármely okból 
bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére 
köteles. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a szerződés teljes nettó ellenértékének 
10%-át nem haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a 
szerződés teljes nettó ellenértékének …….%-a/nap. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését 
követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződést egyoldalúan megszüntetheti.  
 
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítés tekintetében hibás teljesítési 
kötbért kíván érvényesíteni. A nyertes ajánlattevőnek felróható bármely okból bekövetkező hibás 
teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés 
esetén a kötbér a szerződés szerinti teljesítési határidőtől számítva a hiba kijavításáig eltelt 
időszakra vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. 
Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a 
szerződést egyoldalúan megszüntetheti 

 
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítés tekintetében meghiúsulási 
kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható 
bármely okból meghiúsul a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér a szerződés teljes nettó ellenértékének 20%-a.  
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Jótállás: Nyertes Ajánlattevő 60 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni. 
 
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
 
21) Az eljárás jogcíme: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával. 
 
22) A hiánypótlás lehetősége: 
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ában foglaltaknak 
megfelelően. 
 
23) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Az Ajánlatkérő jelen eljárásban egy- vagy többfordulós tárgyalást tart. A tárgyaláson az ajánlattevő 
részéről olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazással bír 
ilyen személytől a tárgyalásra. A tárgyalás első részében az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együtt 
tárgyal a szerződéses feltételekről, melynek végén az Ajánlatkérő deklarálja (jegyzőkönyvben 
rögzíti) a végleges szerződéses feltételeket.  
A tárgyalás második részében az Ajánlattevők kötelesek újra benyújtani – megajánlásukkal 
összhangban – a Felolvasólapjukat, végleges költségvetésüket. A benyújtott Felolvasólapok 
tartalmát az Ajánlatkérő (a tárgyalás második részében) bontási eljárás keretében ismerteti. 
Az ajánlattevők végleges ajánlatukban csak az eredeti ajánlathoz képest az Ajánlatkérő számára 
kedvezőbb vagy változatlan ajánlatot tehetnek. 
Amennyiben valamely ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, abban az esetben az Ajánlatkérő 
az Ajánlattevő írásban beadott ajánlatát tekinti fenntartottnak, ennek megfelelően értékeli az 
ajánlatot. 
 
24) Az első tárgyalás időpontja: 
2018. 01. 08. 14:00 óra 
 
25) Egyéb információk: 
 
1. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani magyar nyelven, írásban, továbbá a 
teljes eredeti példányt elektronikus formában, sokszorosíthatóan (.pdf vagy .tif, illetve az árazott 
költségvetést .xls formátumban is, CD/DVD-n) zártan. Az eredeti példánynak a Kbt. 66. § (2) 
bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát tartalmaznia kell. Az elektronikus formában 
és a papíralapon benyújtott dokumentumok tartalmának meg kell egyezniük. Eltérés esetén 
ajánlatkérő a papíralapon benyújtott eredeti ajánlatot tekinti irányadónak, illetőleg érvényesnek. 
 
Az ajánlatot köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, ami kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen 
történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.  
 
Az ajánlat roncsolás nélkül nem bontható kötésének biztosítania kell az ajánlat 
változtathatatlanságát, vagyis hogy az ajánlatból lap, roncsolás nélkül ne legyen kivehető, illetve 
betehető. (Ennek alapján a spirálozás és az irattartóba lefűzés csak akkor fogadható el, ha a 
lapokat további rögzítéssel is ellátták, pl. a lapokat zsineggel átfűzték és a zsineg két végét az 
ajánlat (jelentkezés) oldalaihoz roncsolás nélkül nem oldható módon (pl. etikett címkével 
leragasztás és a címke lebélyegzése) rögzítették. 
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Az ajánlatot (annak minden lapját) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni 
(zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához 
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, 
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen). 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az 
ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített – 
dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek. 
 
2. Az ajánlatot zárt borítékban (dobozban) közvetlenül vagy postai úton kell eljuttatni az 
eljárást megindító felhívásban megjelölt címre az ajánlattételi határidő lejártáig. Közvetlen leadás 
munkanapokon 9.00 és 15.00 között lehetséges, kivéve a pénteket, amikor 9.00 és 12.00 között, 
illetve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amikor 9.00 és az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontja között. 
 
A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. 
 
A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: 
 ajánlatkérő neve és címe, 
 ajánlattevő neve és címe, 
 az ajánlat tárgya: „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” 
 megjegyzés: „Ajánlat - 2017. december hó 7. napján 10:00 óra előtt felbontani tilos!” 
 
A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 
 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, példányszámban 
és időben kerüljön benyújtásra. Az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyszínen kívül 
benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Határidőben benyújtott 
az az ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként 
megjelölt címen átadnak, illetve regisztráltak. 
 
Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően 
kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az 
ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell 
felvenni és a Kbt. 68. § (6) bekezdés szerint eljárni. 
 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből, vagy téves kézbesítésből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  
 
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
 
4. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő (az ajánlattételre 
felszólított ajánlattevő más gazdasági szereplővel) közösen is nyújthat be ajánlatot, azzal, hogy az 
ajánlattételre felszólított ajánlattevők egymással közösen ajánlatot nem tehetnek. 
 
A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 
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5. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)–b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom 
esetén is csatolni kell. 
 
6. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
7. A minősített ajánlattevőknek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való azon 
alkalmassági követelmények tekintetében, amelyek esetében az ajánlatkérő által meghatározott 
feltételek szigorúbbak, illetve ahol minősített ajánlattevői jegyzéken való szereplés az 
alkalmasságot nem igazolja. 
 
8. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésben 
foglaltak szerint is megfelelhet. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) 
bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt 
– megszűnése hiányában fennállna.  
 
9. Ha az ajánlattevő a P/1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni 
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ennek elmulasztása esetén ajánlatkérő 
fenntartja azon jogát, hogy a benyújtott igazolásokat ne fogadja el és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pont szerint járjon el az ajánlat értékelése során. 
 
10. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében 
igénybe vett szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel 
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit és az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésre szolgáló igazolások jogszerű felhasználását bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az 
alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást is. 
 
Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett szervezet 
vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának 
igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát egyszerű másolatban, továbbá, 
bejegyzésre köteles szervezet esetén, a felhívás megküldését megelőző 60 napnál nem régebbi 
cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 
1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért aláírási címpéldány vagy aláírás-minta és cégkivonat a 
321/2011. (X. 30.) kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, 
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elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs 
szolgálat honlapján megtalálható aláírási címpéldány vagy aláírás-minta és a cégkivonat csatolása 
az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön 
nyilatkozatban utalni kell. 
 
11. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati, hatóságtól vagy 
gazdasági szereplőtől információt kérni. 
 
12. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum 
követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a 
Magyar Nemzeti Banknak a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza 
középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által 
jegyzett, a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül 
átszámításra. 
 
13. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján 
ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, 
dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő 
az egyszerű másolatnak az eredeti dokumentumról készített fénymásolatot tekinti. 
 
14. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, 
dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő 
nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A 
lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a 
következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes 
egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."  
 
Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Amennyiben az idegen 
nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű 
iratban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát 
vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a 
valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen 
nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges 
hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 
 
15. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi 
helyi idő szerint értendő. 
 
16. Ajánlattevő köteles ajánlatához beárazva csatolni a dokumentáció részeként kiadásra 
kerülő költségvetést.  
 
17. Ajánlatkérő  Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja, azaz „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár 
vagy költség is szerepel" alapján értékeli az ajánlatokat, az eljárást megindító felhívásban foglaltak 
szerint. 
 
A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát. Ha e 
módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai általános 
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. A legjobb ár-értéket megjelenítő 
ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 
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Az 1. értékelési részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a legalacsonyabb 
ajánlati ár minősül. 
 
A 2., és 3. értékelési részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a 
legmagasabb érték (nap, százalék és hónap) minősül. 
 
Ahol ajánlatkérő Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket határozott meg és egy ajánlati elem 
nem teljesíti azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, az 
ajánlatkérő Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint jár el.  
 
18. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe, székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
 
19. Az ajánlatot ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, valamint a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 
 
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-ban 
foglaltak alapján az üzleti év nem szükségszerűen egyezik meg a naptári évvel, sem a beszámoló 
fordulónapját, sem annak időtartamát tekintve. Az ajánlatkérő az üzleti év alatt azt az időtartamot 
érti, amelyről mérlegfordulónappal beszámolót kell készíteni, és amelyet a törvény hatálya alá 
tartozó gazdálkodó szervezet a beszámolóval lezárt.  
 
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU 
irányelve szerint a súlyos szerződésszegésre alapozott kizáró ok tekintetében kizárja azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyek korábbi közbeszerzési szerződések lényeges követelményeit súlyos 
hiányosságokkal teljesítették, például meghiúsult a teljesítés vagy a nyújtott szolgáltatásnak 
jelentős hibái voltak, amelyek a munkaeredményt tervezett felhasználásra alkalmatlanná tették, 
vagy a gazdasági szereplő szabálytalan magatartása súlyos kétségeket ébreszt a megbízhatóságát 
illetően. A kisebb szabálytalanságoknak csak abban az esetben vezetnek a gazdasági szereplő 
kizárásához, ha a kisebb szabálytalanságok ismétlődő előfordulása kétségekre adhat okot a 
gazdasági szereplő megbízhatóságát illetően. 
 
22. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a 
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, személyes 
joga szerint jogképes szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés 
olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható 
szervezet fogalom-meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja tartalmazza. 
 
23. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy 
az eljárásban kikötött biztosítékokat a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátja. 
 
24. A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a szerződés teljes 
időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő 
vagyon és felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 60.000.000 forint/káresemény és 
minimum 120.000.000 forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel, az alvállalkozókra és a 
tervezői hibára visszavezethető dologi, valamint a harmadik személynek okozott dologi és 
személyi károkra, az idegen, harmadik személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakban okozott 
károkra, továbbá a vibráció, vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése miatt okozott 
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károkra is kiterjedően. A nyertes ajánlattevő a vagyon és felelősségbiztosítási kötvény másolati 
példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 
 
25. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa1-10 pont. 

 
26. Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a 
Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet 
A.1.ba) pont szerint pontozza. Ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a 
részszempontokra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 
2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.bb) pont szerint pontozza.  
 
27. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges további 
tárgyak és a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal, azzal, hogy a további 
tárgyak műszaki tartalma, a szerződés szerinti alkalmazási kör a jelen eljárás megindításának 
időpontjában pontosan nem meghatározható, így az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a 
tárgyi eljárásban meghatározott beszerzés műszaki tartalmát részben megváltoztassa, illetőleg az 
alkalmazási kört kibővítse. 
 
28. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. 
 
29. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 
 

30. Az Ajánlattevőknek figyelemmel kell lennie az alábbi belső arányosságra: 
 

A projekt pályázati támogatás segítségével valósul meg, így a nyertes Ajánlattevőnek is be kell 
tartania a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételeket. Az Ajánlattevőknek erre 
tekintettel úgy kell megtennie Ajánlatukat, hogy a Támogatási Szerződésben az építési 
tevékenységre meghatározott belső arányok ne sérüljenek.  
A belső korlátok a következők: önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésére, felújítására, korszerűsítésére vonatkozik a tevékenységnek (költségeknek) 
legalább 80%-a; a csapadékvíz-elvezetés műtárgyainak, út műtárgyainak, út tartozékoknak, 
forgalomtechnikai létesítményeknek megépítésére, közterület-rendezésre, közterület-
revitalizációra, zöldterület kiépítésére, felújítására, fejlesztésére vonatkozik a tevékenységnek 
(költségeknek) legfeljebb 20%-a. 
 
Az Ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő felsorolja a Költségvetési 
kiírásban (dokumentáció része) szereplő azon tételszámokat, amelyek ez utóbbi kategóriába 
tartoznak, tehát a hozzájuk kapcsolódó költségek összege nem haladhatja meg az építésre 
irányuló projekt teljes költségének a 20%-át: 32301, 32302, 33511, 33513, 34105, 42101, 42111, 
42121, 42122, 42241, 42242, 42251, 42252, 42253, 42911, 42921, 42922, 42931, 42932, 42933, 
54900, 59100. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, miszerint ezen előírás be nem tartása a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjának alkalmazását vonja maga után. 
 
31. Az Ajánlattevőknek ajánlatuk elkészítésekor figyelemmel kell lenniük az ajánlattételi 
felhívás műszaki tartalma által érintett részek tekintetében a Fővárosi Katasztrófavédelemi 
Igazgatóság FKI-KHO 7123/2/2017. számú vízjogi létesítési engedélyére és a Pest Megyei 



 

 

15 

 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának UT/210/5/2015. 
építési engedélyére. Mindkét engedély része közbeszerzési műszaki dokumentumoknak. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, miszerint ezen előírás be nem tartása a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjának alkalmazását vonja maga után. 
 
32. Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
 
26) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2017.11.21. 


