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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

„A Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napköziotthonos Óvoda és bölcsőde épület udvarfejlesztése a 

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003 projekt keretében” 

 

Ajánlatkérő: 

 

Hivatalos név: Körösladány Város Önkormányzata 

Székhely/Postai cím: Dózsa Gy. Utca 2. 

Város/Község: Körösladány  Postai irányítószám: 5516 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): Illyés Lajos jegyző Telefon: +36-664-74-012 

E-mail: hivatal@korosladany.hu Fax: +36-664-75-155 

 

A beszerzési eljárás lefolytatásával megbízott: 

 

Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 

Székhely/Postai cím: Ferenciek tere 2. II. emelet 13.  

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1053 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): Stumpf Gábor ügyvezető Telefon: +36-1-696-16-27 

E-mail: anpast@anpast.hu Fax: +36-1-696-16-28 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Körösladány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő), „A Körösladányi ÁMK “Zöldág” 

Napköziotthonos Óvoda és bölcsőde épület udvarfejlesztése a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003 projekt 

keretében” tárgyában (a továbbiakban: beruházás) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerinti versenyeztetési eljárást kíván lefolytatni. 

 

Felkérjük Önöket, hogy vállalkozási készség és jogosultság esetén - a feltételeknek megfelelő és 

kellően megalapozott - árajánlatot benyújtani szíveskedjenek. 

 

1. A beszerzési eljárás fajtája, a szerződés meghatározása: 

 

Eljárás fajtája:  

 

Jelen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárás nem 

tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, 

tekintve, hogy a beszerzés becsült értéke nem éri el Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat. 

 

Az eljárás eredményeképpen kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre az 

Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között. 

 

2. A beszerzés ismertetése, feladat meghatározása:  
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A beszerzés tárgya: Építési beruházás 

 

Fő CPV-kód: 45000000-7 

 

A beszerzés rövid ismertetése: „A Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napköziotthonos Óvoda és bölcsőde 

épület udvarfejlesztése a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00003 projekt keretében” 

 

A beszerzés mennyisége:  

 

1.) 2,5 m x 20 m fedett 40 férőhelyes kerékpártároló építése, beton lemezalap, zártszelvény 

tartószerkezet, trapézlemez tető 

2.) Óvodában meglévő 3 db homokozó elbontása és 1 db új homokozó építése, beton oldalfallal, 

zsindely tetőszerkezettel, fedélszerkezettel. 

3.) 80 fm hosszú 1,2 m széles térburkolt járda készítése a homokozókhoz és tárolókhoz. 

4.) 4 db 25 m2 (5 x 5 m) alapterületű, 2,3 m szabad belmagasságú tároló kialakítása, billenőkapuval 

5.) 150 fm kerítés elbontás, 150 fm új kerítés építés, 1,8 m magas lemez borítással. 

6.) Bölcsődei teraszon meglévő burkolat bontása, 18 m2 ütéscsillapító burkolat lerakás és 23 m2 

csúszásmentes burkolás 

7.) Bölcsődében meglévő 1 db homokozó áttelepítése és 1 db új homokozó építése, beton oldalfallal, 

zsindely tetőszerkezettel, fedélszerkezettel 

8.) Kerti csap kiépítése 15 m nyomvonal ásással és akna kialakítással 

 

A részletes mennyiségeket és leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

 

3. Teljesítés helye, teljesítési határidő: 

 

A teljesítés helye:  
5516 Körösladány, Arany J. út 7. hrsz.: 613 

NUTS kód: HU33206 

 

A teljesítési határidő:  

Nyertes Ajánlattevő a jelen felhívás és a kapcsolódó vállalkozási szerződés tárgyát képező feladatait a 

szerződés hatályba lépésétől számított 90 napon belül köteles teljesíteni.  

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

A teljesítési határidővel kapcsolatos részletes szabályok a szerződéstervezetben találhatók.  

 

4. Fizetési feltételek: 

 

A beruházás a „Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napköziotthonos Óvoda és bölcsőde épület 

udvarfejlesztése, épületgépészet fejlesztése és eszközbeszerzése” tárgyú TOP-1.4.1-16-BS1-2017-

00003 azonosítószámú projektből támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási 

intenzitás: 100,000000 %  

 

A támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben kerül meghatározásra 

és az alapján módosulhat. A támogatott műszaki tartalom támogatáson felüli részének ellenértékét, 

valamint a nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

 

A finanszírozás formája utófinanszírozás. 

 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF), a 

megkötendő szerződés átalánydíjas. 
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Tartalékkeret nincs.  

 

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.  

 

Az előleg igénylése esetén a Nyertes Ajánlattevő az igényelt előlegről számlát állít ki. Az Ajánlatkérő 

az előleg teljes összegét legkésőbb az előlegigény jóváhagyását követő tizenöt (15) napon belül fizeti 

ki. 

 

Az előleget a számlákban szereplő százalékos levonások útján kell visszafizetni. A levonások mértéke: 

minden számlából az igénybe vett előleg %-os mértékének megfelelő %-ban levonásra kerülő összeg 

azzal, hogy amennyiben az előleg nem kerül visszafizetésre a végszámla benyújtásáig, vagy felmondás 

esetén a felmondást megelőzően, vagy vis maior esetén az esemény bekövetkezését megelőzően, 

akkor az előleg teljes hátralevő része azonnal esedékessé válik és az aktuális számlából kell levonni.  

 

Számlázás: 3 db részszámla (25-50-75 %-os készültségnél), 1 db végszámla (100 %-os készültségnél) 

 

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvényben és a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben és a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 

rögzítettek is. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

5. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, részajánlattétel: 

 

Ajánlatkérő nem engedélyezi többváltozatú ajánlat benyújtását.  

 

Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget.  

 

 

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbiak szerint pénz 

fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős 

meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek értéke a 

szerződés nettó ellenértékének 20%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 

kizárja. 

 

Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért 

felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ellenérték 

1%-a / késedelmes naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó ellenérték 30%-a. Amennyiben a 

fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó ellenérték 30%-át, Megrendelő – a Vállalkozóval 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Megrendelő 

tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés 

teljesítésének kötelezettsége alól. 

 

Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha a felmerült hibákat 

jótállási időn belül nem javítja ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett 

munkarész általános forgalmi adó nélkül számított értékének 15%-a. 

 

Jótállás: 24 hónap időtartamban, a jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. 

Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) 
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Korm. rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett 

részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak. A jótállás 

kezdő időpontja a sikeres végműszaki átadás-átvétel napja. 

 

A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

A jótállásra, szavatosságra, termékfelelősségre egyebekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályi előírások 

az irányadóak. 

 

7. Alkalmasság  

 

Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére: 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:  

 

Ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet 

végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal 

való rendelkezés követelményét. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

Felelős műszaki vezető, aki a névjegyzékben szerepel. 

Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési 

tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi. 

 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy 

szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

MSZ1.: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha az 

eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem 

rendelkezik az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel 

lezárt, legalább egy darab, nettó 20 millió forint értékű építési beruházásra vonatkozó szerződéssel. 

 

A fenti előírásokat több referenciával együttesen is lehet teljesíteni. 

 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három éves (36 

hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldésének 

napjától visszafelé számított öt éven (60 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi 

figyelembe.  

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
MSZ1.: Az Ajánlattételi Felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) 

legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolás.  

 

A szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma: 

- Vállalkozó neve, székhelye, 

- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye, 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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- a szerződés tárgya és mennyisége, 

- az ellenszolgáltatás összege, 

- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns, teljesítési igazolással lezárt 

munkák és mennyiségük felsorolása, 

- közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége, vagy – az 

alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák teljesítésének 

oszthatatlansága esetén – a saját teljesítés nettó ellenértéke, 

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), 

- teljesítés helye; 

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

 

Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az 

alkalmassági előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden 

olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben 

megfogalmazásra került. 

 

A teljesítés igazolásaként Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben 

foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

 

Ha a referenciamunkát az Ajánlattevő/Alvállalkozó/más szervezet közös 

ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az 

Ajánlattevő/Alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el. 

 

Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés 

oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, 

úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 

ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást 

benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

 

A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a 

projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a 

részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 

 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és módszere:  

 

A legjobb ár-minőség. 

 Az lesz a nyertes, aki megfelel az alkalmassági követelményeknek és összességében a 

legelőnyösebb pályázatot nyújtotta be.  

 Az azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok esetén a kedvezőbb árat ajánló 

ajánlattevővel köt szerződést az Ajánlatkérő. 

 

Értékelési szempontok:  

a) bírálati szempontok és kapcsolódó súlyszámok 

1) Vállalkozói díj – nettó Ft (súlyszáma: 7)   

2) egyéb bírálati szempont:  

A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében 

(hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) (súlyszáma: 3)  

b) adható pontszámok: 0-10 

 

A ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere:  

 

Az árszempontnál: fordított arányosítás. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 
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elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontokat. A 

pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.  

 

P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin  

 

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa (10) 

Pmin= a pontskála alsó határa (0)  

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

A szakember szakmai tapasztalata részszempontnál: egyenes arányosítás. A legmagasabb érték a 

legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) 

adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 

számolja ki a pontszámokat. Amennyiben a megajánlás 0 hónap, ajánlattevő 0 pontot kap. A 

pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.  

Ajánlatkérő 12 hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőbb szintjét, 

amelyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 

azonos számú pontot adja.  

Amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a 

fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (12 hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok 

kiosztásánál a maximális értékkel (10) számol, tehát Alegjobb=12, azaz Ajánlatkérő a maximális 

értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. 

 

A pontozás képlete: 

 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin  

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa (10) 

Pmin= a pontskála alsó határa (0)  

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti 

súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az adott rész tekintetében az 

eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő. 

 

9. A „Vállalkozói díj összesen (nettó Ft)” megajánlása 

 

A megajánlást jelen felhívás mellékletét képező „Felolvasólap” elnevezésű iratminta szerint kérjük 

megadni.  

 

A kiadott részletes árazatlan költségvetés beárazásaként az árajánlatban soronként megajánlott 

nettó egységárakat fel kell szorozni az adott sorban szereplő mennyiséggel, és az így kapott 

soronkénti árakat össze kell adni és ezen összeadott árat kell szerepeltetni a felolvasólapon. 

 

A tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell 

megadni.  
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Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározottak szerint a teljesítéséhez szükséges mindennemű 

feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek (jogszabályi / megrendelői /szabványok 

szerinti) megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk. 

 

Az árazatlan költségvetés tételeihez megadott egységárnak tartalmaznia kell a műszaki specifikáció 

szerint előírt minőségben és időben történő teljesítéshez szükséges ráfordítás összegét és minden 

egyéb járulékos költséget (anyagdíjat, munkadíjat, kiszállási díjat (adott esetben), biztosítási díjat, 

stb.), továbbá minden vámot, egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján kell fizetnie. 

 

Az Ajánlattevő a beruházás megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlattételi 

dokumentáció nem volt teljes, vagy a tervekben hibákat észlelt. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 

minden olyan munka elvégzését is, melyet a költségvetés nem tartalmaz, azonban a műszaki tervek 

alapján azok elvégzésével, a helyszín ajánlattétel előtti bejárása és a közbeszerzési dokumentumok 

alapján a vállalkozónak számolnia kellett. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nem 

értelmezhető egyértelműen, az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani (a kiegészítő 

tájékoztatás útján, vagy egyéb módon), a feladatot pontosítani. 

 

Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a 

megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken szükséges megadni, a minimális 

építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendeletnek is 

megfelelően. 

 

Az ajánlattevő csatolja az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést szerkeszthető (excel) 

formában. 

 

10. „A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata magasépítési beruházások 

kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap)” – a 2. sz. részszempont szerinti 

megajánlások: 

A 2. sz. részszempont tekintetében valamennyi rész tekintetében a teljesítésbe bevont szakember 

értékelt szakmai gyakorlatának releváns tényezőit kéri ajánlatkérő feltüntetni a felolvasólapon. Az így 

számszerűsített szakmai tapasztalatot az ajánlatkérő által kiadott iratminta(k) kitöltésével kell 

alátámasztani.  

 

A 2. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás körében ajánlatkérő a teljesítésbe bevont 

szakembernek az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően műszaki átadás-átvétellel 

befejezett magasépítési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatát értékeli. 
 

A 2. sz. értékelési részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a következőképpen ellenőrzi: 

 

Amennyiben ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontra megajánlást tesz, ajánlatában be kell 

nyújtania a teljesítésbe bevont szakember szakmai önéletrajzát. A részszempontra tett megajánlást 

ajánlatkérő az értékelési szempontra megjelölt szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi. Erre 

tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy a jelen részszempont 

szempontjából releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapszámú – szakmai tapasztalat is 

megállapítható, ellenőrizhető legyen. 

 

A szakember szakmai önéletrajzában a 2. sz. értékelési részszempont alátámasztására bemutatott 

szakmai tapasztalatok időtartamát év/hó-tól év/hó-ig kell megadni. A szakmai tapasztalat időtartama 

év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a következő szerint történik: pl. 

2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető figyelembe. Ajánlatkérő az 

ajánlatok értékelése és bírálata során az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi 

figyelembe. 
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A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítéséhez. 

 

Ajánlattevő maximum 1 szakembert mutathat be ehhez az értékelési szemponthoz. (Amennyiben 

az ajánlattő az ajánlatban több fő szakembert mutat be a 2. sz. értékelési szemponthoz, ajánlatában 

meg kell jelölnie, hogy az ajánlatkérő melyik szakembert (1 fő!) vegye  figyelembe.) 

 

Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 

 

 

11. Egyenértékűség: 

 

Ha a jelen versenyeztetési eljárás bármely dokumentumában közölt leírások bármelyike meghatározott 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való 

hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a beszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének 

egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő bármely, a 

termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely 

más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes 

mértékben egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 

kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, más 

gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott 

helyen nem került feltüntetésre. 

 

Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az 

egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 

eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 

szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. 

 

A tervek adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása csak a tárgy egyértelmű 

meghatározására szolgál, azonos műszaki értékű berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem számít 

alternatív ajánlatadásnak. A Dokumentációban az esetlegesen nem egyértelmű, vagy egymástól eltérő 

műszaki meghatározásnál ajánlatkérő mindig a magasabb műszaki tartalmat kéri figyelembe venni, 

megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél. 

 

 

12. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

  

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához, a nyertesként 

ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség 

alól. A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az összegezés megküldésének napjától további 30 nappal 

meghosszabbodik. 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama meghosszabbítható, mellyel kapcsolatban Ajánlatkérő egyidejűleg, 

közvetlenül valamennyi ajánlattevő részére írásban tájékoztatást küld. 

 

13. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok benyújtásának helye, módja: 

 

1. Az ajánlatokat 2020. május 6. napján 12:00 óráig e-mail útján kérjük benyújtani. 
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2. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig nem szerkeszthető, .pdf formátumban, 

cégszerűen aláírva, egyszerű másolatban kérjük az anpast@anpast.hu e-mail címre 

benyújtani.  

 

Az ajánlat határidőben benyújtottnak minősül, ha az ajánlat e-mail útján az ajánlattételi 

határidőben benyújtásra került.  

 

Kérjük továbbá, hogy az ajánlat eredeti példányát szíveskedjenek postázni az Ajánlatkérő 

nevében eljáró ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. székhelyére: 1053 Budapest, Fe-

renciek tere 2.,  II. emelet 13. ajtó. 

 

3. Az ajánlatok bontására 2020. május 6. napján 12:00 órakor az Ajánlatkérő nevében eljáró 

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. székhelyén kerül sor. Az ajánlatok bontásán az 

ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői vehetnek részt. 

 

Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemé-

nyek esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az aján-

lattevőt terheli. 

 

 

14.  Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások: 

 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a beszerzési dokumentumokban valamennyi 

utasítást, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem adja 

meg a beszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel 

meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az 

ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

 

Dokumentum neve 

Felolvasólap/Ajánlati nyilatkozat - Az ajánlatnak tartalmaznia ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 

jelen ajánlatkérés feltételeire és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (1. sz. iratminta) 

A 2. sz. részszempontra tett megajánlások alátámasztása 

(2. sz. iratminta) 

A 2. sz. részszempont szerinti szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

(3. sz. iratminta) 

Közös ajánlattétel esetén jelen ajánlattételi felhívás 15.8. pontjában meghatározott cégszerűen aláírt 

közös ajánlattevői megállapodást. 

Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdése szerinti ügykörben ellenjegyzett 

aláírás minta 

Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

10. § (1) bek. rendelkezései figyelembevételével a képviseletre jogosult személy által aláírt 

nyilatkozat, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 

igazolványszámát, vagy az adószámát.  

Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 

másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 

igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) 

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás /Meghatalmazás 

alapján történő nyilatkozattétel esetén/ 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról  

mailto:anpast@anpast.hu
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(4. sz. iratminta)  

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolás – amennyiben a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban  

/Változásbejegyzési eljárás esetén/ 

Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében 

(5. sz. iratminta) 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés során keletkező hulladék - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására vonatkozóan 

(6 sz. iratminta)  

Nyilatkozat a felelős fordításról 

/Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában idegen nyelvről lefordított dokumentumot csatol be./ 

(7. sz. iratminta) 

Árazott költségvetés -  

Ajánlattevőknek a jelen felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve és cégszerűen 

aláírva csatolniuk kell az ajánlatukban. 

A táblázaton az ajánlattevők a kitöltésen túl semmilyen módosítást nem végezhetnek. 

A költségvetésben szereplő összesen ajánlati árnak meg kell egyeznie a felolvasólapon megadott 

ajánlati árral.  

(Kérjük az ajánlattevőket, hogy az Excel táblázatnak megfelelő ártáblázatot Excel formátumban is 

szíveskedjenek e-mail útján megküldeni.) 

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) beszerzés tárgyára 

vonatkozó legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a szerződést kötő másik fél 

által adott igazolás, a referenciakövetelményeknek való megfelelés igazolására. 

 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, amennyiben a 

fenti nyilatkozatok, dokumentumok hiánypótlás keretében sem kerülnek (megfelelően) 

csatolásra. 

 

15. Egyéb információk: 

 

1. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők e-mail útján kérhetnek. 

 

2. Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosít. 

 

3. Az Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt 

üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

4. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérés illetve az abban foglalt 

tevékenységek ellátására kér ajánlatot. Az ajánlati árat ennek megfelelően valamennyi, jelen 

felhívásban foglalt tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő költség figyelembe vételével kéri 

meghatározni. A nyertes Ajánlattevő az így, a vállalkozási szerződésben rögzített díjon felül 

semmilyen egyéb járulék, díj, költség megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a Szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő 

kockázatot és hasznot is. 

 

6. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

7. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven történő 

benyújtását. 
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Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 

nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 

becsatolni Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását is elfogadja. Ajánlattevő ez esetben csatolja nyilatkozatát, mely szerint a nem 

magyar nyelven benyújtott fordítása tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelősséget 

vállal. 

 

8. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 3 ajánlattevőnek egyidejűleg megküldi és honlapján, a 

http://www.korosladany.hu/ oldalon is közzéteszi. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, 

amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 

ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös ajánlatevők nevét; 

- azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 

képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot 

tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét; 

- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a beszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 

szerződés szerződésszerű teljesítésre, az ahhoz szükséges munkák 

megvalósítására; 

- azt, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 

hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem 

függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 

9. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 

 

10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart, de a munkálatok 

helyszíne korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. 

 

11. Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az 

Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem 

alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 

harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás 

(terv) átdolgozására. 

 

12. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától érvényes 

szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt bevonni a teljesítésbe 

(MV-É). 

 

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a 

szerződéskötésre rendelkezni fog 1 (egy) fő olyan műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a 

jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt fenntartja, valamint, hogy ezen kötelezettség 

teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, és tudomásul veszi, 

hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 

13. Ajánlatkérő nem kéri az ajánlattevő nyilatkozatát az alvállalkozókról. 

 

http://www.korosladany.hu/
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14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bek. alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvénye-

sen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nem-

zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja tartalmazza. Fentiekre 

tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés terve-

zett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyer-

tes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldé-

sét követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, 

amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlat-

kérő mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. Nyertes ajánlattevő(k) e tárgyban tett nyi-

latkozata a kötendő kivitelezési szerződés melléklete. 

 

15. Eredménytelen az eljárás, ha: 

- az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be legalább három ajánlatot; 

- az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és a 

szerződés megkötésére nem került sor. 

 

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha:  

- a bírálat eredményeként nem áll rendelkezésre legalább három érvényes ajánlat. 

 

16. Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a felhí-

vásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a 

szerződés megkötését megtagadhatja. Egyben felhívjuk a figyelmet a Ptk. 6:75. § (1)-(2) be-

kezdésében foglaltakra. 

 

Jelen ajánlattételi felhívás mellékletei, melyek külön dokumentumként jelen felhívással egyidejűleg, 

közvetlenül megküldésre kerülnek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére: 

- Nyilatkozatminták az ajánlattételhez 

- Árazatlan költségvetés 

- Szerződéstervezet 

- Műszaki leírás 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2019. április 24. 
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