
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma 

 
Név: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
Címzett: Gaál Róbert 
Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: +36-94-521-280 
Telefax: +36-94-509-371 
E-mail: gaal.robert@nyuduvizig.hu 

 
b) a tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme 
 

Ajánlatkérő, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság NYDOP-4.2.1/A 
Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése 
pályázat (NYDOP-4.2.1/A-2008-0001 azonosító szám) keretében, közösségi értékhatárokat 
elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával 2009. szeptember 2-án szerződést 
kötött a Gyöngyös-menti Tározóépítő Konzorciummal a Lukácsházi tározó építésére.   
 
A kivitelezés során előre nem látható, műszakilag elengedhetetlen munkák merültek fel, 
melyek feltétlenül szükségesek az eredeti építési beruházás megvalósításához, és ezeket a 
munkákat műszaki és gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül 
nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 125. § 3) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást indít a Lukácsházi tározó megvalósíthatóságához szükséges pótmunkák 
kivitelezésére. 

 
c) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét 

és pénzügyi feltételeit, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg 

 
Az ajánlattételre felhívott a dokumentációt közvetlenül, térítésmentesen jelen ajánlattételi 
felhívással együtt kapja meg. 

 
d) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra) 
 

Kiegészítő vállalkozási szerződés a 2009. szeptember 2-án, 1182-003/2009 számon a 
Lukácsházi tározó építésére megkötött szerződéssel kapcsolatban felmerült kivitelezési 
pótmunkák elvégzésére. 

 
CPV kódok:   
 
Fő tárgy: 45.22.00.00-5, További tárgyak: 45.24.72.10-5; 45.24.72.30-1; 45.11.30.00-2; 
45.24.72.70-3; 71.24.50.00-7 
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Főbb műszaki jellemzők (mennyiség) 
 

1. Völgyzárógát építésén belül elvégzendő pótmunkák: 
 
1.1. A helyszínen kitermelhető homokos kavics beépítési alkalmatlansága miatti külső 

területről beszállítandó bányakavics felhasználása 
o mentett oldali szivárgó paplan építéséhez       3855 m3  
o mezőgazdasági területeket megközelítő út  

mechanikai stabilizálásához       2750 m3 
 

 1.2. Mezőgazdasági területek megközelítéséhez az útárkon keresztüli közlekedés biztosítása  
o táblabejárók építése   14 db  Ø0,50/6,00 m csőáteresz 

 
2.   Leeresztő műtárgy építésén belül: 
 

2.1. A leeresztő műtárgy alaplemeze és az átereszek alatti altalaj cseréje 
o Iszapos homok, homokliszt és agyag altalaj  

eltávolítása a munkagödörből     1139 m3 
o Vízzáró agyagék építése a csövek menti  

kontúrszivárgás megakadályozására    146 m3 
o Homokos kavicságyazat beépítése  

bányakavicsból az alapozáshoz     1198 m3 
 

3.   Anyagnyerőhelyek rekultivációján belül: 
 

 3.1.   Anyagnyerőhely bővítése 
o A bővítendő területről humuszleszedés és visszaterítés   4770  m3 

 
3.2. Uszadék eltávolítás a Gyöngyös patakból 

o Uszadék eltávolítás a Gyöngyös patakból     400 m3  
 

A nyertes Ajánlattevő feladata a fenti pótmunkák elvégzése és kivitelezése, valamint a 
szükséges tervezési, tervmódosítási feladatok ellátása. 
Becsült érték: nettó 38.000.000,-HUF  

 
e) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak 
 

Kiegészítő vállalkozási szerződés a 2009. szeptember 2-án, 1182-003/2009 számon a 
Lukácsházi tározó építésére megkötött szerződéssel kapcsolatban felmerült kivitelezési 
pótmunkák elvégzésére. 
 

f) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 

A pótmunkák teljesítésének befejezése: a jelen kiegészítő vállalkozási szerződés aláírásától 
számított, az ajánlatban megajánlott számú nap.  
Az alapszerződés teljesítési határideje: 2010. augusztus 30. 
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g) a teljesítés helye 
 

Lukácsháza, Kőszeg és Kőszegdoroszló külterülete, NUTS-kód:HU 222 
 
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

 
A teljesítés igazolására és a kifizetésre a Kbt. 305.§ (2)-(4) bekezdései az irányadóak. A 
kifizetés a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően 60 napos teljesítési határidőn belül 
történik. Egy darab végszámla nyújtható be az Ajánlatkérő megbízottja (Mérnök) által történt 
teljesítés-igazolás után a pótmunkák elvégzését követően. Részletes feltételeket az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.  
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: forint (HUF). 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 
281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek 
kialakításáról.  
16/2006.(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól.  
255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről.  
 
Az Ajánlatkérő 100%-os támogatásban részesül, amely az ÁFA mértékét is tartalmazza, 
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ÁFA-levonásra nem jogosult. Jelen szerződés teljesítése 
során fordított adózás alkalmazására kerül sor. 

 
i) az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot 
 

Többváltozatú ajánlat nem tehető. 
 
j) az ajánlatok bírálati szempontja (57. §) 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
 

1. Ajánlati ár (Ft)     súlyszám: 8 
2.  Jótállás időtartam (hó)    súlyszám: 1 
3. Teljesítési határidő (nap)    súlyszám: 1 

 
Az értékelés során adható pontszámok minden részszempont esetén 1-10-ig terjednek. 
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Az értékelést Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével végzi (abszolút értékelés). Az 
értékelési szempontokra, valamint az értékelés módszerére vonatkozó részletes 
szabályokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

 
k) a kizáró okok 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 
Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok 
hatálya alá tartozik. 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 
61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. 
 
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó 
szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozik. 
 
Igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben - a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek 
 
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) 
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt 
igazolni, 
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(6) bekezdés és a 63/A. § (1) 
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 
61. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. 
 
l) az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak 

 
A) Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság és igazolási módja: 
 

A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, 
illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozót, ha  

 
1.) valamelyik élő pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel a jelen ajánlattételi 

felhívás feladását megelőző 12 hónapban; 
 

Közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság 
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minimumkövetelményének külön-külön kell megfelelniük. 
 
Igazolási mód: 
 
A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazolja: 

 
1.) pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal; 

 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a 
4.§ 3/E pontjában foglaltaknak megfelelő módon. 

 
B) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, és igazolási módja: 

 
A Kbt. 67.§ (2) bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

 
1.) nem rendelkezik az előző öt évben fővállalkozóként teljesített vagy részteljesített 

legalább egy olyan építési beruházással, amely során 10.000 m3 földmunka 
elvégzésére került sor; 
 

2.) nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi műszaki és technikai 
felszereltséggel: 

a.) 1 db legalább 10 méteres gémkinyúlású, minimum 1 m3-es kanállal 
rendelkező, lánctalpas kotró és  

b.) legalább 1 db 100 kW teljesítményt elérő, minimum 0,5 m3-es kanállal 
rendelkező, gumikerekes kotrógép  

 
3.) nem rendelkezik legalább az alábbiakban meghatározott szakemberekkel: 

a.) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 244/2006. (XII. 5) 
kormányrendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerinti MV-
VZ/A. kategóriájú jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati idővel, valamint felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik. 

b.) legalább 1 fő minőségellenőrzési tapasztalattal (képzettséggel) és 
középfokú végzettséggel rendelkező olyan szakember (szervezettel), 
aki a minőség-ellenőrzésért felelős. 

 
Közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki, szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelnie.  
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Igazolási mód: 
 

A Kbt. 67.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát jelen építési beruházás esetében igazolja 
 
1.) az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; 
 
2.) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki 

felszereltség leírásával;  
 
3.) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a 

megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe.  

 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a 4.§ 
3/E pontjában foglaltaknak megfelelő módon.  
 

m) a hiánypótlás lehetősége 
 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 83.§-ban foglaltaknak 
megfelelően. 

 
n) az ajánlattételi határidő 
 

2010. július 30. 10:00 (CET) óra 
 
o) az ajánlat benyújtásának címe 

 
Név:   Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,  
Cím:   9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 417-418. szoba 

 
p) az ajánlattétel nyelve 
 

Magyar, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz és nyilatkozatokhoz kötődik 
 
q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 
 

Név:   Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,  
Cím:   9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 417-418. szoba 
 
2010. július 30. 10:00 (CET) óra 

 
r) az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak 
 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, valamint a támogatás nyújtásában 
közreműködő szervezetek képviselői. 
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s) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok 
 

A tárgyaláson cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy 
vegyen részt, aki a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevő nevében 
jognyilatkozatokat tehet.  
Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat áttekintését követően az érvényes ajánlattevővel 
tárgyalást folytat. A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel 
kösse meg a szerződést. Az ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja. A tárgyaláson 
az Ajánlatkérő és az ajánlattevő a Kbt. 4.§ 35. pontja szerint a szerződés feltételeiről 
tárgyal. 
 
A tárgyalás megkezdésekor az ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal 
kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 127.§ alábbi rendelkezéseire hívja fel az ajánlattevő figyelmét: 
 
(2) A tárgyalásos eljárásban nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek a 
76-78. § szerinti ajánlati kötöttsége, illetőleg - a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárásban - az ajánlatkérőnek az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan a 108. § 
(1) bekezdése és a 121. § (6) bekezdése szerinti ajánlati kötöttsége. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött 
szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a 
közbeszerzés megkezdésekor [35. § (2) bekezdése] beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, 
illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos 
eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont [beleértve az 57. § 
(3) bekezdés szerinti elemeket] megváltozását. 
(4) A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 

Az ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez. 
 
t) az első tárgyalás időpontja 

 
Az első tárgyalás időpontja: 2010. augusztus 2.  14:00 (CET) óra 
Helye: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. tetőtéri tárgyaló  
 

u) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja 
 

Eredményhirdetés tervezett időpontja: az utolsó tárgyalás befejezését követően kerül sor az 
eredményhirdetésre. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 20. nap, 
amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap. 

 
v) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
 

2010. július 15.  
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w) egyéb információk 

 
1.) A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: Lukácsházi-tározó NYDOP-4.2.I/A-2008-0001. 
 

2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 13 § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy a projekt specifikumai okán a pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmasság igazolása esetén a Közbeszerzések Tanácsa által 
meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támaszt. 

 
3.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött. 

 
4.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Jótállás - a műszaki átadás-átvétel lezárásától számítottan az ajánlattevő 
megajánlásának megfelelően; 
 

5.) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 
 

6.) Az ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 
 

7.) Az Ajánlattevőnek kötelessége a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti felelősségi 
biztosítással rendelkeznie.  

 
8.) Az ajánlattételi felhívásra és a dokumentációra, valamint az eljárás menetére a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény szabályai az irányadóak. 
 

9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az 
erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási 
címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát. Amennyiben az ajánlattevő, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, és az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) 
jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz 
csatolni kell az erre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást is. 

 
10.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az 
alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevők 
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat aláírása módját; 
tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.. A 
megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak 
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kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága 
nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és 
harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. Ajánlatkérő elfogadja, hogy 
ajánlattevő az alapszerződés kapcsán megkötött Konzorciális Szerződést 
kiegészíti és kiterjeszti jelen pótmunkák vonatkozásában is, ebben az esetben 
ajánlattevőnek az ajánlatba be kell csatolni az alapszerződéhez kötött 
konzorciumi megállapodást, és annak módosítást, kiegészítését is. 

 
11.) Az ajánlatban tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére; a Kbt. 71.§ (1) 

bekezdés a-c) pontjaira; a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére; a Kbt. 72.§ -ra vonatkozó 
nyilatkozatot. 

 
12.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson 

minimálisan a következőket kell feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az 
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. Az ajánlatot összefűzve vagy 
kötve, folyamatosan sorszámozva pozitív egész számokkal (1,2,3…) az 
oldalakat (annak tartalmától vagy írott vagy nem írott mivoltától függetlenül), 
egy + három példányban kell benyújtani, melyek közül az eredetit "eredeti", a 
másolatokat pedig "másolat" felirattal kell megjelölni. 

 
13.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak 

munkanapokon 9.00–12.00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő 
lejártának napján az ajánlatoknak 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai 
megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 
az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell 
érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét 
az ajánlattevő köteles viselni! 

 
14.) A Kbt. 80.§ (3) bekezdésének megfelelő bontási eljárás érdekében az 

ajánlattevők az ajánlat elején csatoljanak olvasólapot, amelyen a Kbt. 80.§ (3) 
bekezdésének megfelelő tartalmat tüntetik fel (ajánlattevő neve, címe (telefon 
és telefaxszám feltüntetésével); ajánlati ár (HUF); jótállás időtartama (hónap); 
teljesítési határidő (nap)) Az olvasólapot az arra jogosult, illetőleg az általa 
meghatalmazott személy(ek)nek alá kell írni. 

 
15.) A dokumentációban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat 

érvényességi feltétele. 
 

16.) Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően jár el. 
 

17.)  Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében 
nyilatkozatban jelölje meg, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely 
erőforrásra kíván támaszkodni. 

 
18.) Az ajánlatban az alkalmasság igazolása körében bemutatott teljesítések 

esetében – esetlegesen - a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a jelen felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti 
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Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő saját központi bankja által a jelen felhívás feladásának a napján 
érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási 
árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa 
irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az 
átszámításnak megfelelő értéket és devizát. 

 
19.) Ajánlatkérő a jelen felhívás l) A) 1. pontjában előírt „élő pénzforgalmi számla” 

alatt az ajánlattevő ajánlata benyújtásakor élő pénzforgalmi számlát érti. 
 
20.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz alvállalkozót) illetve a Kbt. 71. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet (amennyiben igénybe vesz ilyen 
szervezetet), képviseletére jogosult személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
az ajánlatban szereplő okiratokkal igazolt számlavezető pénzintézeteken kívül más 
hitelintézetnél számlát nem vezet. A pénzintézeti igazolással kapcsolatban az 
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben közhiteles 
cégokmányban felsoroltakon kívüli bankszámlái is vannak az ajánlattevőnek, azok 
másolata is csatolandó az ajánlathoz, ha pedig a cégokmányban feltüntetett 
valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került 
törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat egyszerű másolata. 
 

21.) Ajánlatkérő a jelen felhívás l) B) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 1. 
pontjában az „előző öt év” alatt a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától 
számított, a feladást megelőző legfeljebb öt évet érti. 

 
22.) Ajánlatkérő a jelen felhívás l) B) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

1./ pontjával összefüggésben előírja, hogy a bemutatásnál elegendő kitérni az 
alkalmassági előírásoknak megfelelő számú építési beruházásra. A 
bemutatásnak tartalmazni kell a beruházás főbb műszaki adatait (amelyből az 
alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható). A bemutatott 
építési beruházásokat a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint kell alátámasztani. 
Ajánlatkérő konzorciumi teljesítés esetén csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt 
alkalmassági feltételeket (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
naturáliában). Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdésének megfelelően a korábbi teljesítések tekintetében tájékozódjon. 

 
23.) A jelen felhívás l) B) 2./ pontjában ajánlattevő adja meg a műszaki 

felszereltség adatait darabszám, műszaki paraméter megjelölésével, vagyis 
ennek értelmében ajánlattevő a leírásban jelölje meg az eszköz, berendezés, 
műszaki felszereltség egyedi azonosítóját (pl. nyilvántartó lap, vagy 
nyilvántartási szám, rendszám, alvázszám, stb.), valamint műszaki adatait. 
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24.) A jelen felhívás l) B) 2./ pontjával kapcsolatban Ajánlattevő tegyen írásbeli 
nyilatkozatot arra, hogy a munkagépek, berendezések rendelkezésre állnak, 
illetve rendelkezésre fognak állni.  

 
25.) A szerződés teljesítése során az ajánlattevő a jelen felhívás l) B) 3./ pontja 

alapján az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberek, szervezetek 
tekintetében a b) szakember képzettségének és végzettségének igazolására  
csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzát, az a) szakember végzettségének 
igazolására szakmai önéletrajzot, a képzettség és gyakorlati idő tekintetében 
pedig a besorolás szerinti tevékenység végzésére jogosító dokumentumot (pl. 
érvényes kamarai tagságot igazoló dokumentum);. Egy szakember több 
alkalmassági feltételnek is megfelelhet.  

 
26.) Ajánlattevő igazolja, hogy a jelen felhívás l) B) 3./ pontjában előírt 

alkalmassági feltételek tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek 
rendelkezésre fognak állni. 

 
27.) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű 

levelezés és kapcsolattartás csak ezen a 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. 

 
28.) A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni. 

 
29.) Az ajánlatkérő a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében előírja, hogy ahol a 

Kbt. vagy a Kbt. alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás 
benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 

 
30.) Az aláírásra jogosult és a számlaszámok ellenőrzése tekintetében ajánlatkérő 

előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban csatolják az ajánlattételi határidőtől 
számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatuk egyszerű másolati példányát. 

 
31.) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő ajánlatába csatoljon oldalszámokat 

tartalmazó tartalomjegyzéket. 
 

32.) A Kbt. 6.§ (2) bekezdése szerint az ellenjegyzés megtörtént. 
 


	Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

