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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 703666404Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.fegyvernek.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56786695Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Fegyvernek Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Csapadékvíz elvezetése FegyvernekenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000618092022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Fegyvernek Város Önkormányzata 15736534216

Szent Erzsébet Út 171.

Fegyvernek HU322 5231

Nardai Dániel

management@fegyvernek.hu +36 56556010

DERZS TENDER Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25310715216

Fő Út 13/A.

Tiszaderzs HU322 5243

Fülöp Gyula

dr.fulopgy@gmail.com
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I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618092022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618092022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232452-5

45232410-9

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre bontás

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000618092022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken

Építési beruházás

Fegyvernek Város területén 2441 fm hosszan kerül sor a bel- és csapadék-víz védelmi elvezető csatornahálózat kiépítésére a TOP-
2.1.3-16-JN1-2021-00013 projekten belül. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A nyertes ajánlattevő feladata Fegyvernek Város területén 2441 fm hosszan bel- és csapadék-víz védelmi elvezető csatornahálózat 
kiépítésére a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 projekten belül. Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. 
A beruházás során különösen az alábbi építési munkákat kell nyertes ajánlattevőnek elvégeznie: 
1.) A Bödös-éri szivattyútelepen ideiglenes szivattyúállás kerül megépítésre. A szivattyúállás 4,00 m x 4,00 m méretű, ”K” szegéllyel 
ellátott. 
2.) A tervezett belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat bemutatása: 
Az 1-1 jelű csatorna a Szent Erzsébet úton helyezkedik el, a Csillag és az Árpád utca között. Befogadója a vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkező 1. számú csatorna (0+397 szelvény), mely a Büdös-érbe vezet. A tervezett csatornarekonstrukció hossza 656,4 
m, nyílt rendszerű csatorna, mely előregyártott burkoló elemekből készül.  
 
A 2-0-1 tervezett csatorna a Szent Erzsébet úton helyezkedik el, a Bajcsy és a Szent Erzsébet utca  137 házszám között. Befogadója a 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 2. számú csatorna (0+254 szelvény), mely a Fegyverneki Holt-ágba vezet. A tervezett 
csatorna hossza 409,1 m,  nyílt rendszerű csatorna, mely előregyártott burkoló elemekből készül.  
 
A 2-0-1-2 tervezett csatorna a Hársfa utcán helyezkedik el. Befogadója a 2 sz. csatorna mellékcsatornája (0+188 szelvény). A tervezett 
csatorna hossza 237,6 m, nyílt rendszerű csatorna, mely előregyártott burkoló elemekből készül. A mellékcsatorna biztonságos 
üzemelésének szempontjából 0+000 – 0+138 szelvényei közötti zárt szakaszának kitisztítása szükségszerű. 
 
A 2-0-2 tervezett csatorna a Szent Erzsébet úton helyezkedik el, a Bajcsy és a Szent Erzsébet út 177 házszám között. Befogadója a 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 2. számú csatorna (0+254 szelvény), mely a Fegyverneki Holt-ágba vezet. A tervezett 
csatorna hossza 308,1 m, nyílt rendszerű csatorna, mely előregyártott burkoló elemekből készül.  
 
A 2-4 tervezett csatorna a Petőfi Sándor utcán helyezkedik el. Befogadója a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 2. számú 
csatorna (0+840 szelvény), mely a Fegyverneki Holt-ágba vezet. A tervezett csatorna hossza 357,4 m, nyílt rendszerű csatorna, mely 
előregyártott burkoló elemekből készül.  
 
A 2-4-1 tervezett csatorna a Szent Erzsébet úton helyezkedik el. Befogadója a 2-4 csatorna (0+357,4 szelvény). A tervezett csatorna 
hossza 137,5 m, nyílt rendszerű csatorna, mely előregyártott burkoló elemekből készül.  
 
A 2-4-2 tervezett csatorna a Hársfa utcán helyezkedik el. Befogadója a 2-4 csatorna (0+357,4 szelvény). A tervezett csatorna hossza 
332,9 m, nyílt rendszerű csatorna, zárt szakaszokkal (az utca szűk keresztmetszeteiben. 
 
A 2. számú zárt csatorna 0+254 szelvényében lévő műtárgy (M2) rekonstrukcióját el kell végezni. Ebben a szelvényben csatlakozik a 2 
számú csatornához a tervezett 2-0-1, illetve 2-0-2 csatorna. A meglévő műtárgy rendkívül rossz állapotú, rekonstrukciója a projekt 
megvalósításához elengedhetetlen. 
 
A 2. számú zárt csatorna 0+840 szelvényében lévő műtárgy rekonstrukcióját el kell végezni. Ebben a szelvényben csatlakozik a 2 
számú csatornához a tervezett 2-4 csatorna. A meglévő műtárgy rendkívül rossz állapotú, rekonstrukciója a projekt megvalósításához 
elengedhetetlen. 
 
3.) A kivitelezéssel érintett területen az ingatlanok előtt fedlappal kialakított kapubejáró létesül, melynek minimum szélessége 4,0 m.  
A burkolóelemek és a fedlapok elhelyezését követően a kapubehajtók felületét eredeti állapotban vissza kell állítani.  
 
4.) A csatornák építése, zárt csatornaszakaszok építése, a tisztítóaknák, valamint az egyéb kivitelezési előírásokat a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki dokumentumok, árazatlan költségvetés tartalmazza. 
 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok 
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési 
dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a 
hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott valamennyi feladat elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon 
esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a 
tervdokumentációban, költségvetés kiírásban,viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan,
teljes körű kivitelezéséhez. Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció.A kivitelezés építési hatósági engedélyköteles.Nyertes 
Ajánlattevő köteles minden olyan esetleges szakhatósági engedély,hozzájárulás beszerzésére,amely a kivitelezési tevékenységgel, 
összefügg. A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalmának, a műszaki 
dokumentumok rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű 
tervdokumentációban és az egyéb 
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Fegyvernek (Szent Erzsébet út, hrsz.: 1544/1, 1544/2, 1544/3, 119/3, Hársfa utca, hrsz.: 2560, 2579, 
1544/1, 1544/2, 1544/3, Petőfi Sándor utca, hrsz.: 464, 1049, 1544/1, Büdös-éri szivattyútelep, hrsz.: 
015).
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701.) Nettó vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok: Igen

Igen

2.)M/1/1.szakembernek MV-VZ jogosultság megszerzéséhez meghatározott 
szakmai gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építm.szakterületen szerzett 
többlet szakmai gyakorlata(hónapban,min.0 hó-max.60 hó)

10

3.)M/1/2.szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott 
szakmai gyakorlati időn felüli közlekedési építm.szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata(hónapban,min.0 hó-max.60 hó)

10

4.) Többletjótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (hónapban, 
minimum 0 hónap - maximum 24 hónap)

5

5.) Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő, kötelezően előírt 6 fő 
teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakosokon felüli további ilyen 
lakosok száma (min. 0 fő – max. 4 fő)

5

Nem

Igen

Nem

305

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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III.1) Részvételi feltételek

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.Ajánlattevőnek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében be kell csatolnia nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 
38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; 
ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy 
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az 
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a 
letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és 
azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése 
szerinti ország jogrendszerében 
bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú 
nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap 
található, mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § 
alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében 
a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során 
következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre, valamint a Kbt. 41/A.§ rendelkezéseire.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 117. § (4) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdés, valamint a Kbt. 63.§(1) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a fent rögzített 
kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

1.) A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől számítódik, tehát a teljesítési határideje a 
munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik. A teljesítési határidő: az építési terület átadás-átvételétől számított 305 
nap alatt 305 naptári nap értendő. 
2.) A II.2.5) pont Értékelési szempontok 5. értékelési szempontja a II.2.5) pont karakterkorlátja miatt a következő: 
Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő, kötelezően előírt 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakosokon 
felüli további ilyen lakosok száma (min. 0 fő – max. 4 fő), akik a kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülnek. 
3.) Karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre, hogy az 5. értékelési szempont esetében ki tekinthető 
hátrányos helyzetű lakosnak, valamint hogy ajánlattevő ajánlatában milyen dokumentummal tudja ezt alátámasztani.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.114/A. §-ában foglaltakat,azaz az ajánlattevőknek már az 
ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó,alátámasztó dokumentumokat. 
 
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: 
 
M/1. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 21.§(2)bek. b)pontjában foglaltak alapján a teljesítésbe bevonni 
kívánt -különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről:Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberről,amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert(szakember neve),alkalmassági követelményt előíró pontját,továbbá a 
szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában),vagy azt a személyt,akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában. 
b)1. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az 
ajánlattétel időpontjában,úgy ajánlattevőnek csatolnia kell: 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot,melyben fel kell tüntetnie a kamarai nyilvántartási számát,elérési 
útvonalát,továbbá a jogosultság megszerzésnek időpontját. 
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban,úgy 
Ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott 
szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel,úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes 
kamara által kiállított, érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében Ajánlattevő csatolhatja 
a jogosultság elérési útvonalát.  
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar 
nyelvű fordításának benyújtása szükséges. 
b)2. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az 
ajánlattétel időpontjában úgy ajánlattevőnek csatolnia kell: 
- a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával(amelyből a szakember a 
minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata(mettől,meddig;év és hónap bontásban)
egyértelműen kiderül;a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); 
- a szakember végzettségét,képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat(az önéletrajzban is megtehető); 
- Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell,hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül. 
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7) és (9), (11)-(12) 
bek.-ben,ill. a Kbt. 67.§(3)-(4)bek.-ben foglaltakra. 
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 
M/2. A Rendelet 21.§(2)bek.-nek a) pontjában foglaltak alapján az eljárást megindító feladásának napjától visszafelé számított öt 
évben teljesített,az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú,a Rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22.§(3)bek. 
szerinti referenciaigazolással(a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni.Az igazolásnak egyértelműen kell 
tartalmaznia azokat az adatokat,információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés 
megállapítható. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös 
ajánlattevői tag, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három Mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (csapadékvíz-
elvezető rendszer (ki)építése, és/vagy felújítása, és/vagy bővítése tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele nem éri el összesen a nettó 150.000.000,-Ft-ot.  
A Kbt. 65.§ (6) bek. értelmében a P1). pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.  
Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat. 
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: 
P/1. előírásai: Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) be kell nyújtani nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (csapadékvíz-elvezető 
rendszer (ki)építése, és/vagy felújítása, és/vagy bővítése tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 
c) pont]. 
 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
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Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: 
 
M/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik: 
 
M/1/1. az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, 
aki rendelkezik a vízgazdálkodási építmények szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy 
ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel
/képzettséggel és gyakorlati idővel; 
M/1/2. az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján legalább 1 fő, az útépítési, helyreállítási munkák irányításért 
felelős szakemberrel, aki rendelkezik a közlekedési építmények szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - 
végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel. 
 
Az M/1/1. és az M/1/2. szakemberek közötti átfedés megengedett. 
 
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői 
feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési naplóban ellátja. 
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető 
figyelembe. 
 
M/2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik:  
Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben a szerződést kötő másik fél által adott olyan 
referencia igazolással és/vagy referencia igazolásokkal, amely legalább 1 darab, összesen 5.000 fm hosszúságú, sikeres műszaki 
átadás-átvétellel befejezett belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer (ki)építésére, és/vagy felújítására, és/vagy bővítésére 
vonatkozott. 
Az ajánlatkérő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7. § (4) bekezdés g) 
pontja szerinti, a település belterületén a csapadékvíz elkülönített elvezetését biztosító árkokat és vízilétesítményeket. 
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti. 
Az M/2. szerinti referencia több szerződéssel is teljesíthető. 
 
M/3. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik: 
Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált MSZ EN ISO 14001:2015 (vagy azzal 
egyenértékű) minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) 
bekezdése szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt 
lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt 
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. 
Az M/3. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. 
 
Karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása rovatának M/3. 
pont előírása: 
 
M/3. A 321/2015. Korm. rendelet 21.§(2) c) pont alapján ajánlattevőnek(illetve a Kbt.65.§(6)bek. szerinti esetben a közös ajánlattevői 
tag,illetve a Kbt.65.§(7) szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) be kell nyújtania a minőségirányítási 
rendszere bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatát vagy az ezzel a 321/2015. Korm. 
rendelet 24.§(3) szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű dokumentumot,vagy az 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból- nem volt 
lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt 
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje(kezdete és befejezése,év,hó,nap formában); 
- a teljesítés helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,valamint a részéről információt adó személy neve,telefonszáma és/vagy e-mail címe; 
- a referencia tárgya(olyan részletezettséggel meghatározva,hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés 
megállapítható legyen); 
- a teljesítés mennyisége; 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
A Rendelet 22.§(5) bek.,21/A §-a irányadó. 
A Rednelet 24.§(2)bek. alapján,ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,a 
Rendelet 21.§(2)bek. 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 az 
ajánlatkérő a Rendelet 21.§(2) bek.-ben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7) és (9) 
bekezdésében,ill. a Kbt.67.§(3)-(4) bek.-ben foglaltakra. 
 
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 
M/3. Karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása rovatának M
/3. pont előírása az Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) rovatban kerül ismertetésre.
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Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(9)bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös ajánlattevők tekintetében. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A fizetési feltételek tekintetében irányadó a Kbt.135.§ (1),(3),(5)-(7) és (10)-(11); 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § és 32. §,  32/A.
§ ,Ptk.6:130.§(1) és (2) bek.,191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet és 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai.
Támogatás intenzitása:100,000000 %. Az ellenszolgáltatás 100,0000000 %-a - amennyiben arra a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 
projekt teljes körűen fedezetet biztosít - a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 projekt forrásából történik, mint Uniós forrás.Tartalékkeret 
nem áll rendelkezésre. 
A támogatás szempontjából esetlegesen nem elszámolható költségeket 100%-ban Megrendelő finanszírozza,vagy egyéb forrásból 
kerülhet biztosításra. 
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-
ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.  
A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegbekérő (30%), 4 darab részszámla és a végszámla (5.részszámla) nyújtható be a TOP-
2.1.3-16-JN1-2021-00013 projektnek, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően, a 
következő ütemezés szerint: 
- 1.részszámla 15 %-os készültségi fok elérésekor, az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról,  
- 2.részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor, az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 35 %-áról, azzal, hogy 
előleg igénylése esetén ez csökkentve az igényelt előleg 50%-ával, 
- 3.részszámla 65 %-os készültségi fok elérésekor, az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, 
- 4.részszámla 80 %-os készültségi fok elérésekor, az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 15 %-áról, 
- Vállalkozó a végszámla (5.részszámla) benyújtására a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követően, a teljesítés-igazolás után jogosult az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %-áról azzal, hogy előleg 
igénylése esetén a végszámla az igényelt előleg 50%-ával csökkentve állítható ki. 
 
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 programozási időszakban az egyes  
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános  
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).  
 
A kifizetés az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik. („fordított adózás”, azaz adófizetésre a szolgáltatás 
igénybevevője, azaz Ajánlatkérő/Megrendelő kötelezett.) 
 
Az adott számla szerinti nettó ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés  
megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az elvégzett munkák százalékos mértékét a nyertes ajánlattevő által benyújtott árazott 
költségvetésből kiindulva az ajánlatkérő és műszaki ellenőre állapítja meg, az  építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett 
ellenőrzései alapján.  
 
A részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet  tartalmazza.  
 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
vonatkozásában biztosítékot köt ki (a továbbiakban: teljesítési biztosíték), amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó 
ellenszolgáltatás 2 (kettő) százaléka. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények vonatkozásában biztosítékot köt ki (a továbbiakban: jótállási biztosíték), amelynek mértéke a szerződés szerinti 
nettó ellenszolgáltatás 2 (kettő) százaléka. 
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül számított –nettó vállalkozói 
díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - az általános forgalmi adó nélkül számított – a nettó vállalkozói díj 
20 %-a.  
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - az általános 
forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő 
jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.  
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36 hónap, szerződéstervezetben 
részletezettek szerint, plusz az értékelési szempontra tett megajánlás szerinti többlet hónap összege, amennyiben ilyen többlet 
megajánlás történik. 
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában foglaltakra tekintettel.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

Nem

Nem

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Karakterkorlát miatt a VI.3.4) pont folytatása: 
21) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára legalább 200 millió HUF, a szerződéses időszakra vonatkozó összlimitű és legalább 70 millió HUF 
káreseményenkénti kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-
szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő építési-szerelési felelősségbiztosítását (C.A.R.) megfelelően 
kiterjeszteni.  
Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, 
azt Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
22) Nyertes ajánlattevő köteles a kiporzás csökkentése érdekében szükséges - a műszaki ellenőr által meghatározott - intézkedéseket 
megtenni, valamint a nagy zajjal járó (ásási és egyéb) munkákat előre bejelenteni a lakosság felé ajánlatkérővel egyeztetett módon 
(hirdetőtáblákon, ill. az ajánlatkérő által működtetett platformokon). 
23) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes 
adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 
24) A jelen felhívás III.1.3) M/1/1.-M/1/2. pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára 
szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a 
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt 
szerződést Ajánlatkérő. 
25) Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, 
a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-mintát szükséges csatolni. 
26) Az e-Kr. rendelet 6. § (6a) bekezdés szerint az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem köti gazdálkodó szervezet 
alapításához, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től 
sem követeli azt meg Ajánlatkérő. 
 
VI.3.4) pont folytatása karakterkorlát miatt: 
A Kbt. 117 .§(2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt ezen  pontban kerülnek ismertetésre. 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja  szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai 
szerint - az alábbi eltérésekkel: 
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű 
határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik 
munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül 
szükséges a megfelelő ajánlattételhez. 
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben 
a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra 
észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő 
tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja 
az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági 
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.  
Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen 
hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a 
megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, 
ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az 
ajánlatkérőnél jelezték. 
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt 
nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi 
határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi 
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az 
ajánlatkérőnél jelezték. 
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 2 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az 
ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, 
illetve a módosítás. 
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó. 
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IV.2) Adminisztratív információk

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)Az első tárgyalás időpontja:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette 
27) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepeljen az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Amennyiben ajánlattevő ezen 
nyilvántartásban a szerződés megkötéséig nem szerepel, ez a körülmény a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § 
(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő. 
28) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
29) További és részletes információkat a közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezet tartalmaz.  

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

-A befizetés helye:

2.000.000,-HUFAz ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

Az ajánlatok értékelése Ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok esetében arányosítás
(Miniszterelnökségnek Kbt.77.§(1)szerinti útmutatójára figyelemmel).Értékelés részletes leírása közb. dokumentumban.

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

100-0

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a 
és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

a következő dátumtól számítva:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

(Ké-szám/évszám)

HU
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https://ekr.gov.hu/portaL

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

1)Ajánlatkérő korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül, díjmentesen elektronikusan biztosítja a közbeszerzési dokumentumok 
elérhetőségét EKR rendszerben.2) EKR használatához e-Kr. rendelet 6.§szerint regisztráció szükséges. EKR használatával kapcsolatos 
útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.http://nekszt.hu/tamogatas/.3)Az ajánlatok  
benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik.4)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.41/A.§,e-Kr. rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.5)Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában 
ajánlattevőnek csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben: 
5.1. A Kbt.66.§(2) nyilatkozatot,valamint a 66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot,  
5.2. A Kbt.66.§(6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is). 
5.3. A Kbt.65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),  
5.4. A kizáró okokról szóló nyilatkozatokat. 
5.5. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő tekintetében az 
ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött  igazolás másolatát(Rendelet 13. §),  
5.6. Az üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt.44.§(1)bek szerint az ajánlatában elkülönített 
módon elhelyezett  üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel 
kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra.  
5.7. A bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.  
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.114./A.§-ában foglaltakat.7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§(5) bekezdését. 
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.  
9) Csatolni kell az ajánlatba az ajánlatot cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy 2006.évi V.tv.9.§(1)szerinti ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja 
alá,úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is,a meghatalmazást adó személy aláírási 
címpéldánya,avagy mintája mellett. 
10) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő  közép-európai idő szerint értendő.
11)Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt.35.§,valamint Kbt.41/A.§-ban foglaltakra. 
12) Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban a közbeszerzési dokumentum és a Kbt. által előírt egyéb 
nyilatkozatokat és dokumentumokat.13)FAKSZ:dr.Fülöp Gyula (Lajstromszám:00880). 14) AK 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 30.§(4) 
bek.-re hivatkozással jelzi,jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.2), III.1.3) pontokban.15)Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést.A 
nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt.131.§(4) szerint eljárva.16)Az 
eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,végrehajtásai rendeletei, e-Kr. rendelet(424/2017.
(XII.19.)Korm.rendelet) irányadó.17) A részekre bontás kizárásának indokai: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a 
részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat Fegyvernek városában, a csapadékvíz-elvezető hálózat 
kiépítésére, felújítására, irányul, a kivitelezés részekre bontása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására 
gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen lenne különböző gazdasági szereplőkkel több külön 
szerződést kötni, az nem lenne összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy 
csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére irányul, így a megvalósíthatóságot,a projekt sikeres, határidőben történő befejezését 
nehezítené a részekre bontás.A feladatok munkanemekre való megbontása,ezzel több gazdasági szereplő részére történő 
munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen.Az esetben minden gazdasági szereplő maga 
gondoskodna az anyagmozgatásról,az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről stb. Ezen 
munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület 
mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezne. Mindemellett kiemelendő, 
hogy egy adott munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság 
nélküli szállítások vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben 
megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, 
garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya komplex tevékenység, amely így 
nem teszi indokolttá, illetve ésszerűen lehetővé a részekre történő ajánlatot. 
18)Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában .pdf aláírt és excel  
szerkeszthető formátumban is.19) A Kbt.117.§(2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályokat 
karakterkorlát miatt lásd jelen felhívás III.1.8) pontjában. 20) VI.3.4) pont folytatása karakterkorlát miatt III.2.2) pontban. 

VI.3.4) További információk:

Kbt.54.§(1)-(2)alapján kell rendelkezésre bocsátani.Befizetés esetén az 
ajánlattételi határidő lejártáig az előírt teljes összegben be kell érkeznie,
különben az ajánlat a Kbt.73.§(6)b) alapján érvénytelen. 
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum  
másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia  
vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény polgári  
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat  
követelményeinek megfelelő elektronikus okiratát az ajánlathoz csatolni 
kell. 
Az ajánlati biztosíték befizetése kapcsán kamatot Ajánlatkérő nem fizet.
További részletek a közbeszerzési dokumentumban.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

11745066-15409993vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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Ajánlatkérő: Fegyvernek Város Önkormányzat 

(5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) 
 

 

 
  

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
 
a 
 

„csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” 
 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 

A közbeszerzési eljárás EKR azonosítószáma: EKR000618092022 

 

 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) III. rész XVII. Fejezet, 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás [Kbt. 117. § alapján 
(saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül) kerül lefolytatásra] 

 
 

Kapcsolódó projektazonosító: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 
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Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
(EKR) zajló közbeszerzési eljárással kapcsolatos rendszerüzenetek az Ajánlattevő által e célra 
rögzített e-mail címére érkeznek, ezért fordítsanak fokozott figyelmet e rendszerüzenetekre, 

azokat a levelezőrendszerük, beállításától függően, esetlegesen „spam” üzenetként kezelheti.   

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az EKR https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 
menüpontjában található felhasználói kézikönyvre. Amennyiben az EKR használatával 
kapcsolatosan technikai kérdésük merül fel, az EKR Ügyfélszolgálatát szíveskedjenek 

megkeresni. Sem az ajánlatkérő, sem a lebonyolító szervezet nem üzemeltetője az EKR-nek, így a 
működéssel kapcsolatban felmerült minden hiba olyan körülmény, amely megoldása csak az 

üzemeltető hatáskörébe tartozik. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Üzemeltető ügyfélszolgálati e-
mail-címe: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu.  Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 

(munkanapokon 8:00-16:00) EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu Üzemeltetői 
weboldal: www.ujvilag.gov.hu 
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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
 
A Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” elnevezésű, a 
Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott, nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményezett.  
 
Az ajánlattételi felhívás rendelkezéseit a közbeszerzési dokumentum nem ismétli meg. 
 
Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum valamennyi előírását be kell 
tartani.  
 
Jelen közbeszerzési dokumentum célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő rendelkezzen mindazon 
információkkal, amelyek az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum, illetve a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 
 
 
I. 1. Lebonyolító szervezet  

Hivatalos név: Derzs Tender Kft. 
Székhely: 5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3. 
Címzett:  Dr. Fülöp Gyula 
E-mail:  dr.fulopgy@gmail.com 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fülöp Gyula (lajstromszáma: 00880, telefon: +36-70-366-6404) 
 
 
I. 2. Az ajánlatok benyújtása 
 
Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen 
dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. 
 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített 
nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű 
elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 

megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók 

megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 

adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 

meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 
fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt 
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a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § 
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely az a-e) pontok hatálya alá tartozik. Erre tekintettel 
ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. 
Az iratbetekintés során irányadó szabályokat a Kbt. 45. § tartalmazza. Az iratbetekintést munkaidőben kell 
biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. E körben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének követelményét az iratbetekintési jog gyakorlása körében is kötelező 
betartani. 
 
Ajánlatkérő kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dokumentumok az EKR rendszerben az 
Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az ajánlatban csatolásra, a más módon feltöltött 
dokumentumok nem üzleti titokként való kezeléséből fakadó felelősség kizárólag az ajánlattevőt terheli. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban megadott 
összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését 
von(hat)ja maga után: 
 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy 
 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban 

megadott minden követelménynek. 
 
Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem biztosítja a rész-ajánlattételt.  

 
A részajánlattétel kizárásának indoka: lásd az ajánlattételi felhívás VI.3.4) További információk pontjában. 
 
 
I.3. Kiegészítő tájékoztatás 

1.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt.  

1.2. A kiegészítő tájékoztatási igény esetén, ajánlattevő kérdéseit kizárólag az EKR rendszeren keresztül teheti fel. 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőket a jogszabályi előírásoknak megfelelően az EKR-en keresztül tájékoztatja. 

1.3. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. 
Ennek érdekében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőt 
megelőző 4. munkanapig kiegészítő tájékoztatást kérhetnek – kérdéseket tehet fel – az Ajánlatkérőtől 
ajánlata elkészítéséhez az EKR rendszerben. A késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő nem köteles 
figyelembe venni. Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 2. 
munkanapon az EKR rendszerben megküldi. 

1.4. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban foglalt ajánlatkérői válaszok figyelembe vételével 
elkészíteni és benyújtani. 

I.4. Az ajánlatok felbontása 
 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejáratát követően, kettő órával később 
kezdi meg. 
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az 
ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő valamennyi ajánlatot benyújtó Ajánlattevő részére a 
bontástól számított 5 napon belül az EKR rendszerben hozzáférhetővé teszi.  
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A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján külön jegyzőkönyvet 
vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek az EKR rendszerben hozzáférhetővé teszi. 
 
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak a részvételi jelentkezés elkészítését támogató része az 
EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan folyamatosan legalább öt percig fennálló 
üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában 
összesen legalább százhúsz percig, vagy 
– anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az ajánlattételi 
határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 
 
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének 
helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A 
határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől 
számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon 
rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 
 
Az üzemszünet és üzemzavar fogalmát a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr. rendelet) 22. § 
tartalmazza. 
 
Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését 
eredményezi. 
Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem 
tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 
 
 
I.5. Közös ajánlattevők 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, 
a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 
közös ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése 
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) 
bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek. 
 
A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 
 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő a nem 
közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.  
 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési 
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 
• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  
• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján – megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 
 
I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 
 
1. Ajánlattevő 
 
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
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2. Alvállalkozó 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a polgári jogban 
általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági 
szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 
Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő 
személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 
 
A tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetőségei 
 
I.7. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A 
tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 

Nemzeti Népegészségügyi Központ            
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 777. 
Központi telefonszám: +36 1 476 1100 
Központi faxszám: +36 1 476 1390 
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@nnk.gov.hu 
Honlap: https://www.nnk.gov.hu  

 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: +36-1-428-5100 
Faxszám: +36-1-428-5509 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): +36-40-42-42-42 
 
Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu 
Egyéb elérhetőségek: 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkavedelem-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: +36 (80) 204-292 
 
Pénzügyminisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36 (1) 896-2902, Fax: +36 (1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu 

 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
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Honlap: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda 
Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok) 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: +36-1-795-1860 
Elektronikus levélcím: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
A környezetvédelmi hatóság elérhetősége:  
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A, Tel.: 
(1) 224-9100, Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu) 

 
Agrárminisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: 1860 Budapest Pf. 1. 
Telefon: 06-1-795-2000, Telefax: 06-1-795-0200, E-mail: info@fm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 

 
I.8. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó tájékoztatás: 
 
1. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van 
lehetősége az ajánlat benyújtására.  
 
2. Az EKR informatikai rendszer a https://ekr.gov.hu internet címen érhető el. 
 
3. Ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő az 
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére.  
 
4. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségét az EKR biztosítja. 
 
5. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattétel során csak PDF és/vagy jpg. és/vagy 
XLSX fájlformátum, és/vagy ZIP fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan verzió 
alkalmazható, mely a mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és 
olvasható. Titkosítás nem alkalmazható. 
 
6. Ajánlattevőnek nyilatkozatait részben elektronikus űrlapon kell megtennie. Ajánlatkérő az EKR informatikai 
rendszerben biztosítja az adott elektronikus űrlap kitöltésének lehetőségét. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: 
aláírási címpéldány, stb.) benyújtására pedig a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre 
a célra létrehozott blokkokban (pl. csatolandó nyilatkozatok jegyzéke).  
 
7. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete esetlegesen közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, ott az ajánlattevőnek a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően kell eljárnia. 
 
8. Az e-Kr. rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 44. §-ának 
alkalmazása esetén lehetősége van az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR 
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informatikai rendszerben, az erre szolgáló funkció alkalmazásával, valamint az EKR karakterkorlát esetén külön 
dokumentumban. 
 
9. Az e-Kr. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az 
EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének 
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

 
10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 41/A. § (4) bekezdése alapján azt tekinti az ajánlattevő 
gazdasági szereplő képviselőjének, aki az EKR nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. 

 
11. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy 
az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.  

 
12. A számítási hiba javítására a Kbt. 71. § (11) bekezdése az irányadó. 

 
13. Az e-Kr. rendelet 20. § (1) alapján a Kbt. szerinti iratbetekintést az EKR-ben található dokumentumok 
tekintetében az ajánlattevő gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. Az 
iratbetekintés helye: Ajánlatkérő székhelye. 

 
14. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az EKR használata során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
alábbi rendelkezéseiben foglaltakra: 

- 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton       megtett 
nyilatkozatok követelményei 

- 15. § - elektronikus bontás 
- 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása 
- 20. § (1) bekezdés - iratbetekintés,  
továbbá Üzemszünet, üzemzavar, működési hiba esetére a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre, valamint az 
üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet 22. §-ra, valamint arra, hogy az üzemzavar esetén 
a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pontja, a Kbt. 52. § (4) bekezdés c) pontja és a Kbt. 55. § (3) bekezdése is 
irányadó. 

 
I.9. Egyéb információk: 
 
1. Teljesség és pontosság 
 
1.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy az EKR-ben ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok tartalmának 

teljességét, letöltését. 
1.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a 

Közbeszerzési dokumentumok valamely részének EKR-ből történő letöltését. 
 
2. Az ajánlattétel költségei 
 
2.1. Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 
 
3. Ajánlati kötöttség 
 
3.1. Az ajánlattételi felhívás IV.2.5. pontjában meghatározottak szerint.  

 
3.2. Az ajánlattevő ajánlattételi felhívás IV.2.5. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, 

figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is. 
 
4. Több változatú (alternatív) ajánlat 
 
4.1. Az ajánlattételi felhívás II.2.9. pontjában meghatározottak szerint ajánlatkérő nem fogad el alternatív 
(többváltozatú) ajánlatot. 
 
5. Tájékoztatás 
 
5.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell 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) 
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bekezdés szerinti nyilatkozatát. (EKR űrlapon) 
5.2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. (EKR 
űrlapon) 
Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges 
tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. (EKR űrlapon) 
Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot  szükséges csatolni. (EKR űrlapon) 
Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (EKR űrlapon) 
A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati 
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

d)   alapítványok esetében az a természetes személy, 
  da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
 
6. Ajánlati ár 
 
Az ajánlattevő a nettó vállalkozási díjat HUF-ban (forintban) köteles megadni a Felolvasólapon. 
A nettó vállalkozási díj a Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár. Az Egyösszegű Ajánlati 
Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott építési munkák 
elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek 
végrehajtása során, kivéve a pótmunka esetét, továbbá figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.-
re. 
Az ajánlati árat a Felolvasólapon „Nettó vállalkozási díj” módon FORINTBAN (HUF) kell megadni a kitöltött 
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS alapján, s az nem köthető semmilyen fizetőeszköz árfolyamához. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia, az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan 
költségvetés alapján. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván 
kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely 
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
Az Ajánlattevő által megadott árak az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek 
tekintendők. Az ajánlati ár, melyet az Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek fizet, magában foglal minden ellenszolgáltatást. 
Az ajánlati ár nem tartalmaz tartalékkeretet. 
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 
Ajánlatkérő számára. 
 
7. Külföldi ajánlattevő 
 
Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell 
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról magyar fordítást kér benyújtani 
(azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), hitelesítés nélkül. Magyar fordítás alatt az 
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, hogy az adott fordításért az ajánlattevő felelősséget vállal, melynek alátámasztására 
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idegen nyelvű dokumentum esetén nyilatkozik, hogy “az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a 
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.”. 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
8. Szerzői jog 
 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, 
mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az Ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy 
részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a 
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 
 
9. Az ajánlattétel nyelve 
 
Az eljárás során mindennemű kapcsolattartás csak magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem 
magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat, annak szem előtt tartásával, hogy 
helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján. 
Idegen nyelvű iratok benyújtása esetén annak hiteles vagy magyar fordítása is benyújtandó az eredeti idegen nyelvű 
okirattal együtt a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére figyelemmel. Hiteles fordítás esetén a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 
7/1986. (VI.26.) IM rendelet, valamint az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(XI.26.) IM rendelet 
alapján az arra jogosult személy/szervezet végzi el a fordítást és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti. 
Fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő felelősséget vállal, melynek alátámasztására 
idegen nyelvű dokumentum esetén nyilatkozik, hogy “az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a 
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.”. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást 
tartalmilag az OFFI megbízásával bármikor ellenőriztesse. 
 
10. Ajánlati biztosíték 
 
A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit 
az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (azaz az ajánlattételi határidőig) a felhívásban meghatározott 
mértékben - 2.000.000,-Ft - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.  
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az 
ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. 
A Kbt. 54. § (2) bekezdés alapján az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.  

 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával nyújtja, úgy annak igazolására be kell 
csatolni az ajánlatba a bank elektronikus aláírással ellátott (bankgaranciavállaló) nyilatkozatát, vagy az is megfelelő, ha 
közjegyző készíti el a papíralapú garanciavállalásra vonatkozó nyilatkozatot, vagy készít hiteles másolatot 
elektronikusan saját minősített elektronikus aláírásával. 
A bankgarancia nyilatkozat nem tartalmazhat olyan kikötést, mely alapján a Bank a fizetést feltételhez – okiratok, 
igazolások, vagy bármely irat benyújtásához – köti és bármely okirat, igazolás vagy irat bemutatásának vagy 
benyújtásának elmulasztására hivatkozással megtagadhatja a fizetést. A Bankgaranciának tartalmaznia kell, „a Bank 
feltétel nélkül vállalja, hogy az ajánlatkérő írásban megküldött egyszerű felhívására, azonnali átutalással teljesíti a 
bankgarancia kifizetését az ajánlatkérő által megjelölt számlára”. 

 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, úgy annak igazolására be kell csatolni az ajánlatba a közjegyző által elkészített 
kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozatot, vagy a közjegyző készít hiteles másolatot elektronikusan saját minősített 
elektronikus aláírással. 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával/befizetésével nyújtja, a 
biztosíték összegét Ajánlatkérő: 11745066-15409993 számú számlájára kell befizetni/átutalni úgy, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás 
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tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati 
biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. 

 
Befizetés/átutalás esetén a Közlemény rovatban a beazonosíthatóság érdekében kérjük feltüntetni a 
következőket: 
 
„ajánlati biztosíték csapadékvíz elvezetése Fegyverneken”. 
 
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.  
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.  
Közös ajánlattétel esetén, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§ (5) bekezdésében foglaltakra. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az 
ajánlat a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 
Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolás módja: Ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 54.§ (1) bekezdésére 
–, amennyiben az eljárásban ajánlatot nyújt be, az ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell – erre Ajánlatkérő 
nyilatkozatmintát is készített, lásd jelen közbeszerzési dokumentum IV. Iratminták fejezetében – az eljárást 
megindító felhívásban előírt ajánlati biztosíték Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátásáról, 
valamint amennyiben az ajánlati biztosítékot átutalás útján teljesíti ajánlattevő, az esetben csatolja be 
ajánlatába az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát. 

 
11.) Felelősségbiztosítás 
 
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 200 millió HUF, a szerződéses időszakra vonatkozó összlimitű és 
legalább 70 millió HUF káreseményenkénti kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő építési-
szerelési felleősségbiztosítását (C.A.R.) megfelelően kiterjeszteni. 
 
A nyertes ajánlattevő érvényes felelősségbiztosítását a következőképpen igazolhatja:  
A. a jelen szerződés tárgyára kötött felelősségbiztosítást igazoló biztosítási kötvény egyszerű másolatával, amely 
tartalmazza:  
         - a Megrendelő megnevezését;  
         - a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése, a beruházással érintett 

ingatlanok címe és helyrajzi számuk);  
         - a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét;  
         - azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll. (ezen követelménynek megfelel a megfelelő     

dátumig kiterjedő időtartamú felelősségbiztosítás); 
B. a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű másolatával és a biztosító 
intézmény által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával, amely tartalmazza  
        - felelősségbiztosítási kötvény számát,  
       - a Megrendelő megnevezését; 
       - a munka megjelölését (a beruházással érintett ingatlanok címe és helyrajzi számuk);  
       - a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét;  
       - azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll. (ezen követelménynek megfelel a megfelelő     

dátumig kiterjedő időtartamú felelősségbiztosítás); 
 
Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 
felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől való visszalépésként 
értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
 
12. Adatvédelmi tájékoztató 
 
Közbeszerzési eljárás adatvédelmi tájékoztatója 
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. 
 
1. Adatkezelő adatai 
Adatkezelők képviselője: Fegyvernek Város Önkormányzata 
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Adatkezelők postacíme: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Adatkezelők e-mail címe: hivatal@fegyvernek.hu 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
2.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a személyes adatok kezelésével érintett személy 
hozzájárulása. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása az ajánlat benyújtásával 
vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával történik. 
2.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az 
alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes 
személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra 
és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése 
keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról 
hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt 
nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 
 
3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
Adatkezelő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében (a 
továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, az ajánlattevő 
alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése, kapcsolattartás és okirati 
hitelesség biztosítása céljából kezeli, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat tartalma szerint: 
3.1. A 2.1. pont alapján kezelt személyes adatok: 
 
 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 
Ajánlattevő 
(ha természetes személy vagy egyéni 
vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó 
esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail cím, 
aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás 
mintán szereplő személyes adatok 

Közös ajánlattétel esetén: 
konzorciumvezető, konzorcium tag 
(ha természetes személy vagy egyéni 
vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó 
esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail cím, 
aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás 
mintán szereplő személyes adatok 

Ajánlattevő képviselője Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyigazolvány szám, 
aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő 
személyes adatok 

Kapcsolattartó Név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím), telefonszám, e-mail 
cím, faxszám, aláírás 

Ajánlattevő nyilatkozatra jogosult 
képviselője 

Név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás 

Meghatalmazott Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás 
3.2. A közbeszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az 
ajánlattevő ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli. 
3.3. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására, így a személyes adatok kezelésére az elektronikus közbeszerzés rendszerben (a 
továbbiakban: EKR) kerül sor. 
3.4. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 
3.5. A személyes adatok forrása az ajánlattevő. 
3.6. A személyes adatokat az EKR használatára feljogosított, a közbeszerzési eljárásban közreműködő 
személyek ismerhetik meg. 
 
4. Adattovábbítás 
 
Az EKR-ben kezelt adatokat az EKR fenntartására és üzemeltetésére az elektronikus közbeszerzési rendszer 
üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 13/2021. (XI. 29.) MvM rendeletben kijelölt  
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) e feladatának ellátásával összefüggésben 
kezeli. 
Adatkezelő a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe, aki a 
személyes adatokat közbeszerzési tevékenysége során megismerheti. 
Közbeszerzési tanácsadó: dr. Fülöp Gyula (címe: 5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.) 
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Adatkezelő hirdetménye a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes adatok tesz közzé a 
Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. 
A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére - 
jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek, kivételével, 
akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot - a fentieken túl nem kerülnek továbbításra. 
 
5. Az adatkezelés időtartama 
 
Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat 
alapján, az irat irattárban helyezésének évét követő évtől számított 5 évig őrzi 
ezt követően selejtezésre, megsemmisítésre kerülnek; 
Az EKR-ben kezelt személyes adatokat Adatkezelő a Kbt. 46. §-ban meghatározott ideig őrzi, ezt követően az 
elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. 
(XII.27.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. archiválja őket. 
 
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 
6.1. Érintett az Adatkezelőtől az l. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra 
vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, 
mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította az adatot. 
6.2. Érintett az Adatkezelőtől az l. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó 
személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat kiegészítését, törlését és 
tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. 
6.3. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés 
elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem 
összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet. 
6.4. Érintett az Adatkezelőtől az l. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő a 
korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett: 
- vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 
- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 
- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már 
nincs szüksége a személyes adatra, 
- tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy 
az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 
6.5. Adathordozhatósághoz való jog: 
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés felhasználó hozzájárulásán alapul, 
és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
7. Adatbiztonság 
Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezes1 es technikai intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai 
és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a 
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető 
legminimálisabbra korlátozza). 
 
8. Jogorvoslat 
Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek). 
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II. fejezet 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS  
 
 
1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem 
látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a 
szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást 
eredménytelenné kell nyilvánítania. 
 
2. Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján 
bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi 
felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, továbbá a Kbt. 81. § (5) bekezdését 
is. 
 
3. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 
 
4. A Kbt. 117 .§(2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok  ismertetése:  Lásd ajánlattételi felhívás 
III.1.8) pont. 
 
II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 
 
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71.§- ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a 
hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 
 
2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű 
értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a 
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  
 
3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra 
irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az 
ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 
kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

- a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 

módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, 
egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az 
ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes 
hiánypótlás). 
 
4. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a fenti 3. pontban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A 3. pont rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, 
felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. 
 
5. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 80. §) megérkezésétől számított három munkanapon belül 
akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás 
benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt 
törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési 



 

 

16 

kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre 
adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - 
tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (13) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának 
ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet 
három munkanapon belül köteles az információt megadni.  
 
II.2. Számítási hiba 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba 
javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy 
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
II.3. Aránytalanul alacsony ár 
 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban 
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz 
bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre 
kerül. 
 
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való 
megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

 
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek 
megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást 
kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára 
megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 
megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 
 
2. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is 
jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására felhívni az 1. pontban foglaltak vonatkozásában, 
amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen 
eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem 
benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem 
megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az 
ajánlattevőket. 
 
II.4. Lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalás  
 
A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak 
valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő 
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott 
kötelezettségvállalás teljesíthető. 
 
II.5. Az ajánlat érvénytelensége 
 
1. Az ajánlat érvénytelen, ha 

 azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
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 az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

 ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) 
bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem 
igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, kivéve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

 az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a 
hiánypótlást követően sem megfelelő 

 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

 lehetetlen vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 
tartalmaz; 

 ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta; 

 ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésére. 

 
II.6. Az ajánlatok értékelése  
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint. 
 

 Adható pontszám 
alsó és felső határa Súlyszám 

1. nettó vállalkozói díj (HUF-ban) 0 – 100 70 

Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 

2. M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság megszerzéséhez 
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási 
építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
(hónapban, min.0 hó-max.60 hó) 

0 – 100 10 

3. M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez 
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli közlekedési építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapban,min.0 hó-
max.60 hó) 

0 – 100 10 

4. Többletjótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül 
(hónapban, minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 
 

0 – 100 5 

5. Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő, kötelezően előírt 6 
fő teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakosokon felüli 
további ilyen lakosok száma (min. 0 fő – max. 4 fő), akik a kivitelezésbe 
ajánlattevő által bevonásra kerülnek. 

0 – 100 5 

 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
 
0-100 
 
A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
1. értékelési szempont: „nettó vállalkozói díj (HUF-ban)”: A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 
pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül 



 

 

18 

kiszámításra, a fordított arányosítás módszerével, a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. 
szám; 2020. március 25.) alapján.  
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
 
P= (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. és 3. értékelési szempont: Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 
 
2. értékelési szempont: M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapban, min.0 
hó-max.60 hó) 
Az M/1/1. alkalmassági körben megjelölt MV-VZ (vízgazdálkodási építmények szakterület) jogosultsággal, vagy 
azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel 
egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember Vízgazdálkodási építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve. Ajánlatkérő maximum 60 hónapot vesz 
figyelembe, annál kedvezőbb megajánlás esetében is, amelyre 100 pontot ad (60 hónap és azt meghaladó hónapszám 
esetében is). 0 hónap megajánlása esetén 0 pontot kap az ajánlattevő. Az ajánlatban kizárólag egész szám megajánlása 
lehetséges, tört szám megadása esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
3. értékelési szempont: M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapban,min.0 hó-
max.60 hó) 
Az M/1/2. alkalmassági körben megjelölt MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) jogosultsággal, vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel 
egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember közlekedési építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve. Ajánlatkérő maximum 60 hónapot vesz 
figyelembe, annál kedvezőbb megajánlás esetében is, amelyre 100 pontot ad (60 hónap és azt meghaladó hónapszám 
esetében is). 0 hónap megajánlása esetén 0 pontot kap az ajánlattevő. Az ajánlatban kizárólag egész szám megajánlása 
lehetséges, tört szám megadása esetén az ajánlat érvénytelen.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy többlettapasztalat alatt ajánlatkérő a szakember MV-KÉ jogosultságú 
szakemberként közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlatát érti és vizsgálja. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy többlettapasztalat alatt ajánlatkérő a szakember MV-VZ jogosultságú 
szakemberként vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlatát érti és 
vizsgálja. 
 
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
Az értékelési módszer, az arányosítás. 
A két szélső érték közti - azaz a 0 hónap és a 60 hónap közötti többlettapasztalat - megajánlásra alkalmazásra kerülő 
képlet az alábbi:  
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin,  
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (60 hónap), 
amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (0 
hónap), amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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Fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb 
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok 
 
Amennyiben Ajánlattevő egynél több szakembert mutat be az ajánlatban, Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia 
kell, melyik szakembert vegye figyelembe. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatnak egyértelműen tartalmaznia szükséges a 2. és 3. értékelési 
szempontra megajánlott szakemberek nevét, annak hiánypótlására nincs lehetőség! 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltakra 
a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a 
felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma 
között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már 
bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett 
adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, 
azaz amennyiben a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a legkedvezőbb szint vagy annál kedvezőbb érték kerül 
megajánlásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani, az 
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A Kbt. 76. § (9) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre 
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat 
az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. 
 
A Kbt. 76. § (9a) bekezdés alapján 
Ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az 
ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre 
ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható 
érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 
A párhuzamos munkavégzés esetén a szakmai gyakorlat ideje nem ér duplán, vagy többszörösen. Ajánlatban a 
szakemberek egyes projektjeinek kezdő és végdátumát köteles megadni év/hónap részletességgel, hogy a szakmai 
tapasztalat pontosan megállapítható legyen. 
 
A szakember értékelési szempont szerinti megajánlás során benyújtandó dokumentumok köre: 

 Nyilatkozat, amelyben megjelöli az adott értékelési szempontot és az értékelési szempontra megajánlott 
szakember személyét (Elektronikus űrlap), valamint ezen EKR űrlap által kért adatokat; 

 Szakember önéletrajza – Felolvasólap szerinti megajánlás alátámasztására 
 Adott esetben végzettséget/képzettséget igazoló okiratok 

Ha az értékelési részszempontra jelölt szakember már az ajánlat benyújtásakor a névjegyzékben szerepel, úgy a 
szakember az önéletrajzában nyilatkoznia kell a névjegyzékben szereplésről, megjelölve a szakember 
nyilvántartási számát és/vagy az elérési útvonalát, valamint a névjegyzékbe vétel időpontját.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempontokra jelölt szakembert lehetséges alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító 
szervezet/személy bevonásával is igazolni. 
 
A 2. és 3. értékelési szempont kapcsán bevont szakember köteles a szerződés teljesítésében részt venni! 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevő kötelezettsége valamennyi szakági felelős műszaki vezető 
biztosítása a teljesítéshez, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az értékelési szempont vonatkozásában többletmegajánlás esetén az ajánlatnak 
minden esetben tartalmaznia kell a megajánlott szakember megnevezését. Többletmegajánlás esetén, amennyiben az 
ajánlatban csatolt dokumentumokból nem állapítható meg az értékelési szempont valamelyike vonatkozásában 
megajánlott szakember neve, úgy az nem pótolható hiánynak minősül és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 
 
A 2. és 3. értékelési szempont tekintetében ugyanazon szakember is megjelölhető. 
 
A 2. és 3. értékelési szempont tekintetében az adott szakember ugyanazon szerződéshez kapcsolódóan is 
igazolhatja a 2. és 3. értékelési szempont szerinti szakmai tapasztalatot. 
4. értékelési szempont: Többletjótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (hónapban, minimum 0 
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hónap - maximum 24 hónap) 
 
Ajánlatkérő maximum 24 hónapot vesz figyelembe, annál kedvezőbb megajánlás esetében is, amelyre 100 pontot ad 
(24 hónap és azt meghaladó hónapszám esetében is). 0 hónap megajánlása esetén 0 pontot kap az ajánlattevő. Az 
ajánlatban kizárólag egész szám megajánlása lehetséges, tört szám megadása esetén az ajánlat érvénytelen.  
 
A 4. értékelési szempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
Az értékelési módszer, az arányosítás. 
A két szélső érték közti - azaz a 0 hónap és a 24 hónap közötti többletjótállás - megajánlásra alkalmazásra kerülő 
képlet az  
alábbi:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin,  
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (24 hónap), 
amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (0 
hónap), amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb 
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok 
 
5. értékelési szempont: Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő, kötelezően előírt 6 fő teljesítés helye 
szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakosokon felüli további ilyen lakosok száma (min. 0 fő – max. 4 fő), akik a 
kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülnek. 
 
Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő, kötelezően előírt 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi 
hátrányos helyzetű lakosokon felüli további ilyen lakosok számaként – azaz a kötelező 6 főn felül – maximum 4 főt 
vesz figyelembe, akik a kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülnek. Azaz Ajánlatkérő a 4 főnél kedvezőbb 
megajánlás esetében is 100 pontot ad (4 fő és azt meghaladó fő látszám esetében is). Amennyiben Ajánlattevő a 
kötelező 6 főn túl további plusz főt nem ajánl meg, azaz 0 fő megajánlása esetén 0 pontot kap az ajánlattevő. Az 
ajánlatban kizárólag egész szám megajánlása lehetséges, tört szám megadása esetén az ajánlat érvénytelen.  
 
Az 5. értékelési szempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
Az értékelési módszer, az arányosítás. 
A két szélső érték közti - azaz a 0 fő és a 4 fő közötti - megajánlásra alkalmazásra kerülő képlet az alábbi:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin,  
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (4 fő), 
amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (0 
fő), amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb 
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok 
Ajánlatkérőnek az 5. értékelési szempontot a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 projekt vállalása miatt kell jelen 
közbeszerzési eljárásban alkalmaznia. 
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Ajánlattevő köteles a kivitelezésbe bevonni kötelezően 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakost, 
valamint további min. 0 fő – max. 4 fő közötti teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakost, akik a 
kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülnek.  
 
Ajánlatkérő a teljesítés helye szerinti, helyi lakosnak azt a lakost tekinti, akinek lakóhelye Fegyverneken van. 
 
Hátrányos helyzetű lakosnak az alábbi táblázat „Célcsoport meghatározása” oszlopban szereplő személyek 
tekinthetőek:  
 

Romák esetében önkéntes nyilatkozaton a roma kisebbségű lakos saját nyilatkozata értendő, hogy ő roma 
nemzetiségű. 
Ajánlattevő már az ajánlatában köteles az 5. értékelési szempont alátámasztására becsatolni az alábbi 
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dokumentumokat, és megadni az alábbi adatokat:  
 ajánlattevő által a kivitelezésbe kötelezően bevonásra kerülő 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz 

fegyverneki lakóhelyű - hátrányos helyzetű lakosok nevének megadása/ismertetése; 
 ajánlattevő által a kivitelezésbe kötelezően bevonásra kerülő 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz 

fegyverneki lakóhelyű - hátrányos helyzetű lakosokon felüli legfeljebb 4 fő személy nevének 
megadása/ismertetése, akik a kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülnek; (annyi személy nevét kell 
magadni/ismertetni, ahány főt a felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési szempont kapcsán megadott); 

 olyan dokumentum(ok) csatolása, amely a fenti táblázat szerint igazolja a kivitelezésbe bevonásra kerülő 
kötelező 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz fegyverneki lakóhelyű – lakosok esetében azt, hogy a fenti 
táblázat szerinti valamely hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak; 

 olyan dokumentum(ok) csatolása, amely a fenti táblázat szerint igazolja a kivitelezésbe bevonásra kerülő 
kötelező 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz fegyverneki lakóhelyű – lakosokon felüli legfeljebb 4 fő, a 
kivitelezésbe ajánlattevő által bevonásra kerülő személyek esetében, hogy a fenti táblázat szerinti valamely 
hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak; (annyi személyt érintően kell dokumentumot/dokumentumokat 
csatolni, ahány főt a felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési szempont kapcsán megadott); 

 a fegyverneki lakóhely alátámasztására a kötelező 6 fő esetében csatolja be ajánlattevő ajánlatába ezen 
személyek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amelyben lakóhelyként Fegyvernek legyen bejegyezve; 

 a fegyverneki lakóhely alátámasztására a kötelező 6 főn felüli legfeljebb 4 fő esetében csatolja be ajánlattevő 
ajánlatába ezen személyek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amelyben lakóhelyként Fegyvernek legyen 
bejegyezve. (annyi személyt érintően kell lakcímet igazoló hatósági igazolványt csatolni, ahány főt a 
felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési szempont kapcsán megadott). 

 
Az 5. értékelési szempont kapcsán bevonásra kerülő, a teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű, az 
ajánlatban megnevezett lakos köteles a szerződés teljesítésében részt venni! Amennyiben az ajánlatban 
megnevezett, a teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakos valamilyen ok miatt a szerződés teljesítésében 
nem tudna részt venni, az esetben Ajánlattevőnek a fentiek szerinti releváns dokumentumok benyújtásával igazolnia 
kell más, a teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű személy kivitelezésbe történő bevonását. 
 
Az 5. értékelési szempont kapcsán Ajánlattevő által a kivitelezésbe bevonásra kerülő,  

 kötelezően előírt 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi hátrányos helyzetű lakoson felüli további legfeljebb 4 fő 
személyét (nevét) Ajánlattevő köteles már az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatában megnevezni, 
melynek elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 
 
Amennyiben ajánlattevő vállalása a felolvasólapon az 5. értékelési szempont kapcsán a 0-4 fő tekintetében 0 fő, az 
esetben a kötelező 6 főn felüli ilyen személyt az ajánlattevő az ajánlatában értelemszerűen nem tud megnevezni.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valamennyi bírálati szempont esetében az értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám és súlyszám 
kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei kiszámítását 4 tizedesjegy 
pontossággal határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a kerekítés szabályait. A részszempontok 
pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával, és 
ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A 
nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 
 
II.7 Ajánlat benyújtása, formai követelmények  
 
Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum. Az Ajánlatkérő az alábbi fájlformátumokat 
fogadja el az eljárásban: 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra, amelyek szerint 
 Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított 

határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a 
nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

 A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot 
követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár 
le. 

 A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen 
megküldését követő napon kezdődik. 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
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érvénytelennek tekinti.  
 
II.8. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 
 
1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt végzi 
el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor 
kerüljön. 
2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a 
szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az 
eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére 
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 
 
3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől 
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást 
visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti 
állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően 
észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az 
ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 
összes ajánlattevőnek megküldeni. 
 
4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más 
hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést 
ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. 
 
II. 9. A szerződés megkötése  
 
1. A szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdésében meghatározott időpontban kerül sor. 
 
2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlattételi felhívásban megadott időpontjától eltérve a 
szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem 
lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben 
időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes 
ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza. 
 
4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az 
eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges 
körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
II.10. Az ajánlattételi felhívást kiegészítő egyéb előírások, különösen: 
 

1. Az ajánlatban benyújtandó iratok: 
 

- Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, amelyek nem lettek külön megnevezve az ajánlattételi felhívásban, 
azonban a közbeszerzési dokumentumok (illetve annak mellékletei) tartalmazzák, vagy amelyek a Kbt. előír. 
 
- Szakmai ajánlat: 

 Az ajánlattevőnek a pénzügyi ajánlata részeként tételes árazott költségvetést kell benyújtania (.pdf, aláírt és 
.excel, szerkeszthető formátumban is). A tételes költségvetést a dokumentációban szereplő árazatlan 
költségvetések valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A költségvetés elkészítése során 
az árazatlan költségvetések tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége, a költségvetés szerkezete) nem 
módosítható, nem egészíthető ki, ide nem értve az ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás keretében kért 
esetleges módosításokat. A pénzügyi ajánlat hiánypótlás során a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint 
módosítható. 
Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, a vállalkozói díj 
meghatározása az ajánlattevők kockázata, az esetleges előre nem látható költségeket, műszaki észrevételeket, 
stb. az árazatlan költségvetésekben szereplő meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések 
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beépítésére nincs lehetőség. 
 A 2. és 3. értékelési részszempont vonatkozásában, az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember” 

értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl 
meg, az ajánlathoz csatolni kell a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatot 
(elektronikus űrlap), melyben fel kell tüntetni a szakemberek nevét. 

 
- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. 
 
- Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírások valamely sora alapján nem az ott megjelölt márkájú, típusú 
terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a kivitelezésben felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni 
kell a termék dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, hogy a választott 
termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a költségvetési kiírásban szereplő terméké. Amely költségvetési 
kiírási soroknál ajánlattevő nem tesz márka/típus-módosítási kitételt és nem csatol dokumentációt, ott ajánlattevő 
vállalja, hogy a kivitelezés során a kiírásban szereplő márkájú/típusú terméket használja fel. Emellett ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltakra. 
 
- A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat  
Az a) pont esetében a „közbeszerzés részei” alatt Ajánlatkérő nem a részajánlat feltüntetését érti, hanem az adott 
részajánlat feladatai közül azon munkarészek, feladatok felsorolását, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni. 
 
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). Külföldi ajánlattevő 
esetében – amennyiben a származási országa nem ismeri az aláírási címpéldány intézményét – az ajánlattevő 
képviseletében eljáró személy aláírás-mintáját szükséges csatolni, legalább teljes bizonytó erejű magánokirati 
formában. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági 
szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített, 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát szükséges csatolni. 
 
- Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 
 
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve jogszabályokban 
meghatározott egyéb dokumentumot. 
 

2. Egyéb előírások: 
 
- Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) 
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § 
(11a) bekezdésében foglaltakra is. 
 
- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 
 
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását az eljárást megindító felhívásban foglaltak 
alapján követeli meg. 
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- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-
európai helyi idő szerint értendő (CET). 
 
- Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös 
ajánlattevők tekintetében. 
-  Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában foglaltakra, ezen belül 
különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
- A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt. 
 
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el. 
 
- Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a 
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző 
munkanapon), a referencia tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző 
munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot 
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
 
- Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz 
csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, 
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat, figyelemmel a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. 
 
- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség 
van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani.  
 
- Ajánlattevőnek az ajánlatban tételes árazott költségvetést kell csatolni. pdf és .xls formátumban. Ajánlatkérő az 
eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) 
pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet és a 424/2017. (XII.19.) 
Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. 

 
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás III. 1.3) M1)1-M1)3 pontjaiban előírt 
szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-VZ, 
MV-KÉ névjegyzékbe vételt kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 
előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. 
Amennyiben a bemutatott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig 
rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a 
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti 
meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte. 
 
- A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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3. Ajánlattételkor benyújtandó iratok jegyzéke 

 
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat 
bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.  
 
Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az 
előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményeknek megfelelnek azzal, hogy ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó nyilatkozat mintákra 
elektronikus űrlapot vagy űrlap elkészítésének lehetőségét biztosította és ahol az ajánlatkérő ezen 
nyilatkozat mintákat az elektronikus űrlap alkalmazásával hozta létre, azokat ajánlattevő ezen űrlapok 
kitöltésével köteles megtenni és benyújtani. 

Melléklet  Iratanyag megnevezése 
elektronikus űrlap Felolvasólap (Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben biztosított felolvasólap benyújtása a 

közös ajánlattevők nevében megtett nyilatkozatnak minősül) 
elektronikus űrlap 2. és 3. értékelési részszempontokra bemutatott szakemberekre vonatkozó 

ajánlattevői nyilatkozat (szakmai ajánlat) 
elektronikus űrlap Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 (Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben biztosított nyilatkozat benyújtása a közös 
ajánlattevők nevében megtett nyilatkozatnak minősül) 

elektronikus űrlap Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okokról a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 
Kbt. 63.§(1) bekezdés tekintetében 
(Közös ajánlattétel esetén a vezető konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre 
vonatkozóan ki tölteni az elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetek vonatkozásában  
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (Közös ajánlattétel esetén a vezető 
konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni az 
elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (Közös 
ajánlattevők esetén mind a közös ajánlattevőket képviselő vezető konzorciumi tag 
vonatkozásában, mind a nem vezető konzorciumi tag/tagok vonatkozásában elektronikus 
űrlapot kell kitölteni.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési eljárásról (Közös ajánlattétel esetén a 
vezető konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni az 
elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
(alvállalkozók igénybevételéről) Nemleges válasz esetén is szükséges nyilatkozni. (Közös 
ajánlattétel esetén a vezető konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre 
vonatkozóan ki kell tölteni az elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (kapacitást biztosító szervezet 
igénybevételéről) Nemleges válasz esetén is szükséges nyilatkozni. (Közös ajánlattétel 
esetén a vezető konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell 
tölteni az elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat üzleti titokról   
Kizárólag az ajánlatkérő által az EKR-ben előírt elektronikus űrlap útján nyújtható be. 
(Közös ajánlattétel esetén a vezető konzorciumi tagra és valamennyi közös ajánlattevőre 
vonatkozóan ki kell tölteni az elektronikus űrlapot.) 

elektronikus űrlap Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (III.1.3) M/1/1.-M/1/2. alkalmassági 
követelmény), (Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben biztosított nyilatkozat benyújtása a 
közös ajánlattevők nevében megtett nyilatkozatnak minősül). 

1. sz. melléklet Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben) 
(CSAK AKKOR SZÜKSÉGES BENYÚJTANII, HA KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ NYÚJTA BE 
AJÁNLATOT) 

2. sz. melléklet Kapacitás szervezettel kötött - szerződés, vagy előszerződés, vagy más formában vállalt 
- kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben) 
(CSAK AKKOR SZÜKSÉGES BENYÚJTANII, HA AJÁNLATTEVŐ KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ 
SZERVEZETET VESZ IGÉNYBE) 
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Melléklet  Iratanyag megnevezése 
3. sz. melléklet Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében (Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozat 

benyújtása a közös ajánlattevők nevében kell nyilatkozni). 
4. sz. melléklet A 2. és 3. értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza, 

valamint rendelkezésre állási nyilatkozata. 
(Abban az esetben, ha a felolvasólapon a 2. és 3. értékelési részszempont vonatkozásában 
0-nál nagyobb érték kerül megajánlásra),  

5. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek jogosultságáról (adott 
esetben, amennyiben az eljárást megindító felhívásban előírt szakember az ajánlattételkor 
még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal) 

6. sz. melléklet Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, figyelemmel a III.1.3) M/1. pont 
előírására 

7. sz. melléklet Nyilatkozat közbeszerzés tárgyából származó árbevételről (III.1.2) P/1.) 
alkalmasság) 

8. sz. melléklet Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentumok 
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: 7. számú melléklet, 
valamint amennyiben az ajánlati biztosítékot átutalás útján teljesíti ajánlattevő, az esetben 
csatolja be ajánlatába az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum 
másolatát, vagy amennyiben az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása nem átutalás 
útján történik, az esetben ajánlattevő csatolja be pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 
olyan elektronikus példányát, amely megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény (325. 
§) szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

9. sz. melléklet Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
— Referencia igazolás, III.1.3) M/2. alkalmassági (minimum)követelménynek megfelelően 
— Szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata (adott esetben, amennyiben 

az eljárást megindító felhívásban előírt szakember az ajánlattételkor még nem 
rendelkezik az előírt jogosultsággal) 

— Az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya 
vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Ha az ajánlatot 
nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). Külföldi ajánlattevő esetében – amennyiben a 
származási országa nem ismeri az aláírási címpéldány intézményét – az ajánlattevő 
képviseletében eljáró személy aláírás-mintáját szükséges csatolni, legalább teljes bizonytó 
erejű magánokirati formában. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság 
formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő 
vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-mintát szükséges csatolni. 

— Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (adott esetben) 
— Árazott költségvetés, adott esetben az egyenértékűséget igazoló dokumentumok(.pdf. 

aláírt és .xls/.xlsx formátumban is) - szakmai ajánlat 
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Melléklet  Iratanyag megnevezése 
— Ajánlattevő már az ajánlatában köteles az 5. értékelési szempont alátámasztására 

becsatolni az alábbi dokumentumokat, és megadni az alábbi adatokat:  
 ajánlattevő által a kivitelezésbe kötelezően bevonásra kerülő 6 fő teljesítés helye 

szerinti, helyi - azaz fegyverneki lakóhelyű - hátrányos helyzetű lakosok nevének 
megadása/ismertetése; 

 ajánlattevő által a kivitelezésbe kötelezően bevonásra kerülő 6 fő teljesítés helye 
szerinti, helyi - azaz fegyverneki lakóhelyű - hátrányos helyzetű lakosokon felüli 
legfeljebb 4 fő személy nevének megadása/ismertetése, akik a kivitelezésbe 
ajánlattevő által bevonásra kerülnek; (annyi személy nevét kell 
magadni/ismertetni, ahány főt a felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési 
szempont kapcsán megadott); 

 olyan dokumentum(ok) csatolása, amely a fenti táblázat szerint igazolja a 
kivitelezésbe bevonásra kerülő kötelező 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz 
fegyverneki lakóhelyű – lakosok esetében azt, hogy a fenti táblázat szerinti 
valamely hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak; 

 olyan dokumentum(ok) csatolása, amely a fenti táblázat szerint igazolja a 
kivitelezésbe bevonásra kerülő kötelező 6 fő teljesítés helye szerinti, helyi - azaz 
fegyverneki lakóhelyű – lakosokon felüli legfeljebb 4 fő, a kivitelezésbe 
ajánlattevő által bevonásra kerülő személyek esetében, hogy a fenti táblázat 
szerinti valamely hátrányos helyzetű célcsoportba tartoznak; (annyi személyt 
érintően kell dokumentumot/dokumentumokat csatolni, ahány főt a 
felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési szempont kapcsán megadott); 

 a fegyverneki lakóhely alátámasztására a kötelező 6 fő esetében csatolja be 
ajánlattevő ajánlatába ezen személyek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
amelyben lakóhelyként Fegyvernek legyen bejegyezve; 

 a fegyverneki lakóhely alátámasztására a kötelező 6 főn felüli legfeljebb 4 fő 
esetében csatolja be ajánlattevő ajánlatába ezen személyek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, amelyben lakóhelyként Fegyvernek legyen bejegyezve. 
(annyi személyt érintően kell lakcímet igazoló hatósági igazolványt csatolni, ahány 
főt a felolvasólapon ajánlattevő az 5. értékeklési szempont kapcsán megadott). 

— Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/3. pontja szerinti dokumentum. 
Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált MSZ EN 
ISO 14001:2015 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány vagy 
az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítéka(i), ha ajánlattevőnek - neki fel nem róható 
okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, 
hogy ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt 
minőségbiztosítási szabványoknak. 

—  Fordítás (adott esetben)  
— Fordításról szóló nyilatkozat (adott esetben) 
— Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb irat 
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III. fejezet 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A műszaki leírásban a - Kbt. 58. §- ának (2) bekezdése alapján – Ajánlatkérő meghatározza azokat a műszaki-, 
minőségi- és egyéb követelményeket, amelyeket a beszerzés tárgyával és a teljesítés módjával szemben támaszt.  
 
Ajánlatkérő a műszaki paramétereket kizárólag olyan szabványra vagy műszaki előírásra hivatkozással határozza 
meg – a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében –, amelyeket jogszabályba 
foglaltak, vagy jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen dokumentációban megnevezett 
szabvánnyal vagy műszaki előírásokkal egyenértékű teljesítést is elfogad.  
 
Az eljárásra vonatkozó műszaki dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) jelen dokumentum mellékleteként kerül 
megküldésre ajánlattevők részére, külön dokumentumokban. 
 
 

III. fejezet 

Szerződéstervezet 
 
 

Külön dokumentumban. 
 
 
 
 

IV. fejezet 

Iratminták 
 

 
Külön dokumentumban. 
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