
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI KBT. 122/A.§ SZERINTI 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

 

 

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus 

levelezési címe: 

Edelény Város Önkormányzata 

3780 Edelény, István király útja 52. 

Tel: +36 48/525-270 

Fax: +36 48/525-194 

E-mail:  jegyzo@edeleny.hu 

Internet: http://www.edeleny.hu/  
 
 

2.) Kapcsolattartási pont, ahol a további információk és az ajánlattételi 

dokumentáció beszerezhető: 

Perfekt-Tender Kft. 

1535 Budapest, Pf.: 904. 

Tel.: +36 (30) 590-2078 

Fax: +36 (28) 200-210 

E-mail: info@perfekt-tender.hu, kovacs.anita@perfekt-tender.hu  

 

3.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

Az „ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosítószámú, Edelényi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely 

kialakítása érdekében” című projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása az 

alábbi paraméterek alapján: 
 

Tervezett beépítés: 

-telek területe: 1301 m2 

-beépített bruttó terület : (épület fsz. kontúrvonala ) 507,44 m2 

-beépítés mértéke : 39 % 

-előkert: meglévő, megmaradó 

-oldalkert: 6,54 m 

-hátsókert: meglévő, megmaradó 

 

Tervezett épületbővítés paraméterei: 

-épület funkciója: szociális célú   

-épület szint száma: földszint + részben emelet 

-földszint padlóvonal: változó 0,00 - +0,30 

-emelet padlóvonal: változó + 2,95 

-járda vagy útkorona szint: változó -0,20 - -0,35 

-épület nettó alapterülete: 466,08 m2 

 

Szükséges parkoló: 10 db, ebből egy akadálymentes 

 

A közbeszerzési műszaki leírást, terveket, árazatlan költségvetést és az egyéb 

követelményeket az ajánlatkérő által biztosított dokumentáció tartalmazza. 

 

CPV kód:  
45210000-2 Magasépítési munka 

45453100-8 Felújítás 

45262800-9 Épületbővítési munka 

 

4.) Az eljárás jogcíme: 

mailto:jegyzo@edeleny.hu
mailto:info@perfekt-tender.hu
mailto:kovacs.anita@perfekt-tender.hu


A Kbt. 122/A.§, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri 

el a 150 000 000 Ft-ot, és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges. 

 

5.) A szerződés meghatározása: 

 Építési szerződés 

 

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A teljesítés véghatárideje: 2014. december 8. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

7.) A teljesítés helye: 

3780 Edelény, István király útja 58. (hrsz.172)  

 

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás 

Ajánlattevőként szerződő fél jogosult a műszaki ellenőr által kiállított teljesítés 

igazolás alapján a beruházás műszaki készültségének 25-50-80 %-ánál részszámla 

benyújtására. A végszámla a vállalkozói díj és a kibocsátott részszámlák értékének 

különbözetére, az átadás-átvételi eljárás eredményes lefolytatását követően 

nyújtható be. 

 

Szállítói előleg: Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 131.§-ában, a 306/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 12.§-ában, valamint a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 57/A.§-ában 

foglaltakra - a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói 

előleget biztosít nyertes Ajánlattevő részére.  

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A kifizetés 

Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a Kbt. 130.§-ban, a Ptk. 6:130.§ 

(1) bekezdésében, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12-14.§-ban, valamint a 

2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §-ában, a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ában, 

valamint a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó 

rendelkezéseinek is megfelelően, banki átutalással, magyar forintban történik.  

 

A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a 

számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított 

ÁFA" szabályai szerint történik. Az ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az Ajánlatkérőt terheli. 

 

Az elszámolható költség 95,000000 %-a az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 

azonosítószámú projektből szállítói finanszírozási forma szerint kerül kifizetésre. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

9.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

a) előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben nyertes ajánlattevő az 

ajánlatkérő által biztosított előleget igénybe veszi, köteles előleg 

visszafizetési biztosítékot nyújtani az előleggel történő elszámolás 

érdekében. Az előleg visszafizetési biztosíték hivatott biztosítani az előleg 

esetleges vissza nem fizetésének, a teljesítés elmaradásának, a pénzügyi 

ütemtervtől való nagymértékű eltérés esetét is. Az előleg visszafizetési 

biztosítékot az előlegbekérővel egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, a 

Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára, a 4/2011 (I.28.) 

Kormányrendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

b) késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő neki felróhatóan 

késedelmesen teljesít, Ajánlatkérő a végteljesítési határidő elteltét követően, 

a késedelem valamennyi napja után az általános forgalmi adó nélkül 



számított vállalkozói díj ellenértéke 0,5%-ának megfelelő összegű kötbérre 

jogosult.  

c) meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén nyertes 

Ajánlattevő nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére. Amennyiben nyertes Ajánlattevő 

– neki felróható − késedelme a 20 napot meghaladja, úgy a Szerződést a 

Felek meghiúsultnak tekintik. 

d) jótállási biztosíték: a Kbt. 126.§ (6) a) pontja szerinti formában, a 

teljesítés időpontjában (a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése), a 

nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő összegben. A jótállási kötelezettség 

18 hónapra terjed ki a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. 

 

10.) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

11.) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok, és az eljárásban 

nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 

56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 

tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont 

ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 

pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.   

 

A Kbt. 56.§ (1) e) pont szerinti kizáró ok igazolása esetén Ajánlatkérő felhívja 

Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban (www.nav.gov.hu), úgy köteles 

ajánlatához az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti együttes adóigazolást benyújtani a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.§-ának megfelelően. 

 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 

minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 

szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 

gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 

igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. 

A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékén szereplés tényéről. 

 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az 

ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját követő keltezésűnek kell lennie. 

Ajánlatkérő kizárja eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az 

eljárás során következnek be. 

 

12.) Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 

 

12.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés 

d) pontja, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének c) 

pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi 

felhívás megküldését közvetlenül megelőző 

három üzleti évről a jelen közbeszerzés 

tárgyára (magasépítés és/vagy 

épületfelújítás és/vagy épületbővítés) 

vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről szóló 

nyilatkozatát, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek a forgalmi adatok rendelkezésre 

állnak. 

 

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara vállalkozó kivitelezői 

névjegyzékében megjelenített, a 

310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § 

(1) bekezdés előírásainak megfelelő 

dokumentumok bizonyítják, hogy a 

gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő 

által meghatározott követelményeknek, a 

követelmény és a megfelelést igazoló 

dokumentum helyének pontos megjelölését 

is elfogadja ajánlatkérő a 

310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § 

(1) bekezdésben meghatározott 

dokumentumok benyújtása helyett. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 

(3) bekezdésében foglaltakra. 

 

A fenti igazolás helyett, a 310/2011 

(XII.23.) 14.§ (8) bekezdése alapján 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel 

az ajánlatkérő által előírt pénzügyi-

gazdasági alkalmassági követelménynek. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i) 

(adott esetben): 

 

Alkalmas az ajánlattevő a teljesítésre, ha az 

ajánlattételi felhívás megküldését 

közvetlenül megelőző 3 üzleti évben a 

közbeszerzés tárgyára (magasépítés és/vagy 

épületfelújítás és/vagy épületbővítés) 

vonatkozó nettó árbevétele összesen elérte a 

nettó 50 millió Ft-ot.  

 

Az alkalmassági követelmény 

vonatkozásában közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 55. § 

(4) bekezdés). 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 

55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, 

különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés 

c) pontjában foglalt feltételekre. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

M1) A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, 

illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 15.§ (2) bekezdésének a) pontja 

alapján az ajánlattevőnek a szerződést 

kötő másik fél által adott igazolással kell 

ismertetnie az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított öt 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

(adott esetben): 

 

M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben 

rendelkezik az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított öt évben 

a szerződés tárgya (magasépítés és/vagy 

épületfelújítás és/vagy épületbővítés) 

szerinti legalább egy darab nettó 50 millió 

forint értékű, az előírásoknak és a 



évben az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített, magasépítésre 

és/vagy épületfelújításra és/vagy 

épületbővítésre vonatkozó legjelentősebb 

befejezett referenciáit. Az igazolás(ok)nak 

legalább az alábbiakat kel tartalmazni: 

 a teljesítés ideje (év, hónap, nap), 

 a szerződést kötő másik fél 

megnevezése, 

 az építési beruházás tárgya,  

 az ellenszolgáltatás nettó összege, 

 saját teljesítés mértéke, 

 a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt. 

 

A fenti adatokat olyan részletesen kell 

ismertetni, hogy egyértelműen 

megállapítható legyen az alkalmassági 

feltételnek történő megfelelés, ideértve a 

konzorciumban történt teljesítés esetét is. 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként 

teljesített építési beruházásra vonatkozó 

referencia igazolás nem állítható ki az 

egyes ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 

referencia igazolást bármelyik, a 

teljesítésben részt vett ajánlattevő 

részéről az ismertetett építési beruházás 

egésze tekintetében köteles elfogadni, 

feltéve, hogy a teljesítés a közös 

ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt és az 

igazolást benyújtó ajánlattevő által 

végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

 

Amennyiben egy szervezet referenciaként 

olyan korábbi tevékenységet kíván 

bemutatni, amelyben konzorcium vagy 

projekttársaság tagjaként teljesített, 

abban az esetben a Kbt. 129. § (7) 

bekezdés, valamint a 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés 

figyelembe vételével kell igazolnia az 

alkalmassági feltételnek való megfelelést 

– konzorciumi, vagy projekttársasági 

korábbi teljesítés esetén egyaránt. 

 

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara vállalkozó kivitelezői 

névjegyzékében megjelenített, a 

310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § 

(2) bekezdés előírásainak megfelelő 

dokumentumok bizonyítják, hogy a 

gazdasági szereplő megfelel az 

ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek, a követelmény és a 

megfelelést igazoló dokumentum 

szerződésnek megfelelően teljesített 

referenciával. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét 

a 306/2011 (XII.23.) Korm. rend 10. § (2) 

bekezdésében foglaltakra, az alkalmassági 

követelmény a szerződés egészére 

vonatkozó alkalmasságot igazol. 

 

Az alkalmassági követelmény 

vonatkozásában közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 55. § 

(4) bekezdés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



helyének pontos megjelölését is 

elfogadja. 

 

A fenti igazolás helyett, a 310/2011 

(XII.23.) 17.§ (6) bekezdése alapján az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát, is, hogy megfelel 

az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

13.) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a 

figyelmet a 67.§ (3) és (7) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §(5) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben 

Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra 

vonatkozó Kbt. szerinti, az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő 

valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során 

bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az 

ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. 

 

14.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei 

Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése 

érdekében – dokumentációt készít, amelyet az ajánlattevők részére az 

ajánlattételi felhívással egyidejűleg elektronikus úton megküld.  

 

15.) Az ajánlattételi határidő: 

 2014. június 12. 11.00 óra  

 

16.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Postán: 

Edelény Város Önkormányzata 

Jegyzői Titkárság 

3780 Edelény, István király útja 52. 

 

Személyesen: 

Edelény Város Önkormányzata 

Jegyzői Titkárság 

3780 Edelény, Bányász u. 2.  12. ajtó 

munkanapokon 9.00-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00-11.00 óráig. 

 

17.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): 

Magyar 

 

18.) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 

 2014. június 12. 11.00 óra 

Edelény Város Önkormányzata, Jegyzői Titkárság 

3780 Edelény, Bányász u. 2.  12. ajtó 

 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek 

vehetnek részt. 

 

19.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Ajánlattételi hatásidőt követő 60 nap.  

 

20.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 

2014. június 23. 



 

21.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az írásbeli összegezés megküldésétől számított 60 napon belül, figyelemmel a 

Kbt. 124.§ (6) bekezdésére. 

 

22.) A részajánlat [Kbt. 46. § (2)-(4) bekezdés], többváltozatú (alternatív) 

ajánlat (47. § (1) bekezdés) lehetősége vagy kizárása: 

Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, és a többváltozatú 

(alternatív) ajánlat benyújtását sem. 

 

23.) Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően - csatolni kell az 

alábbiakat: 

1) Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék. 

2) Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólap, a 62.§ (3) bekezdése szerinti 

adatokkal. 

3) Nyilatkozat a Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerint. 

4) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti tartalommal. 

5) Benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő 

az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint 

cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, 

akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre 

jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles 

másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak 

tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. 

6) Csatolandó az ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában: 

- Az ajánlattevő/alvállalkozó/ kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, 

amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 

nyilvántartásában. 

- Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet (cég)adataiban, illetőleg az ajánlattevő/alvállalkozó/ 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata alapján 

változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az 

esetben az érintett cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre 

vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a 

cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány 

kinyomtatott változatát Nem cég keretében folytatott tevékenységek 

esetében a nyilvántartó bíróság / költségvetési szerv / kamara / jegyző 

által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési / adatváltoztatási kérelem 

egyszerű másolati példányát is. 

7) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének a)-b) 

pontjában foglaltakra. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező. 

8) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a bizalmas adatkezelésről, az 

eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról. 

9) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat eredeti és az 

elektronikus példánya mindenben megegyezik.  

10) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a szerződésben feltüntetendő 

adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről. 

11) Adott esetben a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatok 

benyújtása is szükséges. 

12) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 



cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt 

megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű 

másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. 

13) Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának 

megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni 

vállalkozók esetén a jegyzői nyilvántartás kivonatának másolata csatolandó 

(amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, 

elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen nem tudja 

ellenőrizni).  

14) 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. 

Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, csatolandó a közös 

ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodás eredeti példányban 

vagy közjegyző által hitelesített másolatban, amely tartalmazza az 

egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra vonatkozó, 

valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, 

illetve a közös képviselő meghatalmazását, 

15) Egyéb, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt. előírásai 

szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az 

ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások 

szerint. 

a. nyilatkozat felelősségbiztosításról, 

b. pénzügyi és műszaki ütemterv, 

c. tételes árazott költségvetés és költségvetési főösszesítő. 

 

24.) Egyéb információk: 

1) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 54. § (1) bekezdésében, valamint a 

Kbt. 80. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, 

hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a 

neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 

tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.  

2) A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 

egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az 

ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. 

Eredeti dokumentum előírása esetén a dokumentum benyújtható hiteles 

másolati példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek eredetinek kell 

lennie. A Kbt. 36.§ (3) bekezdésének megfelelően az ajánlat eredeti 

példányának Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. 

3) A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában 

az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlattételi felhívás megküldésének 

napján közzétett deviza középárfolyamok képezik. Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az 

adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja 

által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon 

számított euró ellenérték képezi 

4) Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel 

érdekében - a Kbt. 45. § bekezdés alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az 

ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban, az Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István 

király útja 52. levelezési címre megküldött levélben, vagy elektronikus úton, a 

jegyzo@edeleny.hu, az info@perfekt-tender.hu és a kovacs.anita@perfekt-

mailto:jegyzo@edeleny.hu
mailto:info@perfekt-tender.hu
mailto:kovacs.anita@perfekt-tender.hu


tender.hu címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást 

elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt 3 munkanappal. 

5) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbb(ak). 

6) Az ajánlat formai és tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 

7) Az ajánlatot 1 eredeti példányban és elektronikus adathordozón (CD-n vagy 

DVD-n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban, a tételes 

árazott költségvetést és költségvetési főösszesítőt szerkeszthető xls 

formában is) kell benyújtani. Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés 

érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az 

ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. 

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 

− az ajánlattevő nevét és címét, 

− a benyújtás címét: Edelény Város Önkormányzata 

Postai úton: Jegyzői Titkárság, 3780 Edelény, István király útja 52. 

Személyesen: Jegyzői Titkárság, 3780 Edelény, Bányász u. 2.  12. ajtó 

− a következő feliratot: „Ajánlat – ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 

azonosítószámú projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása” 

− „Határidő előtt nem bontható fel!” 

8) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont 

szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelöli. 

9) Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az 

ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. 

10) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 

rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdését nem 

alkalmazza.  

11) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 28.§-ában és 55.§-

ában foglaltakra, miszerint: 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja” [55. § (5) bekezdés]. 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 

meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, 

akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 

szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 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 [Kbt. 26.§]. Közös 

ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) 

legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon 

ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők 

nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget 

vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos 

arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető 

konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként 



megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A 

megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és 

hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 

feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös 

ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. 

12) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát az 

ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 

minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése). 

13) Az ajánlatkérő a 12.2 pontban a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt 

alkalmassági feltételeknél olyan referencia munkát/munkákat fogad el, ahol 

az előírt feladatot maga az ajánlattevő, vagy az ajánlattevő oldalán a 

referencia igazolásához igénybevett azon szervezet, aki a referencia 

tekintetében kiírt alkalmassági követelmény igazolásában részt vesz maga 

végzett el ténylegesen, ideértve a konzorciumban történt teljesítés esetét is. 

Ezek alapján a referencia teljesítések bemutatásánál meg kell adni a saját 

teljesítés mértékét százalékban. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a 

310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 16.§ (3) és (6) bekezdésében foglaltak 

megfelelő alkalmazására. 

14) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén elegendő egy ajánlattevő) a 

kivitelezési munka végzésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a 

alapján általános építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítást köteles 

kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását kell a tárgyra vonatkozóan 

kiterjesztenie. A biztosítás értékének 60 millió Ft/ év és 20 millió Ft/ 

káresemény értéket le kell fednie. 

15) Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 

szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 

eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozást, ott Ajánlatkérő a Kbt. 123.§-ban foglaltak szerint az azzal 

egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. 

16) Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 128.§ (1)-(3) bekezdésben 

foglaltakra. 

17) Ajánlatkérő által megfogalmazott ellenszolgáltatásnak megfelelően 

Ajánlattevő tájékoztató jelleggel csatoljon tervezett, előzetes műszaki és 

pénzügyi ütemtervet, amely maximális mértékben figyelembe veszi az 

ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezetben foglalt fizetési feltételeket (pl. 

előleg), valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket. A műszaki és 

pénzügyi ütemterv tartalmazza, hogy ajánlattevő egyes munkarészekkel 

mikor készül el. Konkrét időpont és naptári nap megjelölése ne szerepeljen az 

ütemtervben, mindenhol csak átfutási idő, intervallum legyen feltüntetve, heti 

és munkanemenkénti bontásban. A műszaki és pénzügyi ütemtervet 

Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára közösen 

véglegesíti, amely a szerződés mellékletét képezi majd. 

18) Ajánlatkérő az ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdasági társaság, 

illetve jogi személy létrehozását. 

 

25.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. május 28. 

 


