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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Ajánlatkér ő: 
Neve: Gyula Város Önkormányzata 
Címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Telefonszáma: 66/526-800 
Telefaxszáma: 66/463-056 
E-mail címe: gyulaph@gyula.hu 

 Kapcsolattartó neve: Dr Görgényi Ernő polgármester 
  
 Ajánlatkér ő nevében eljáró: 

Neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
Címe: 5700-Gyula, Szent László u. 16. 
Telefonszáma: 66/521-200 
Telefaxszáma: 66/466-998 
E- mail címe: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu 
Kapcsolattartó neve: Daróczi László, Bengery Zsolt 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény a 122/A. 

§ szerinti közbeszerzési eljárás, mivel az árúbeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 
huszonöt millió forintot. 

 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít:  
A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi a dokumentációt az ajánlattételre 
felkért cégeknek. 
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Szállítási szerződés keretében Gyula Város Önkormányzat részére közfoglalkoztatottak 
munkaruházattal történő ellátása érdekében munkaruházati szabott alap- és kellékanyagok 
beszerzése. 
Mennyiség: 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a közfoglalkoztatottak részére az alábbi 
munkaruházati termékek előállításához szükséges munkaruházati szabott alap- és 
kellékanyagokat kíván beszerezni: 
3.555 db kertész nadrág 
3.555 db kabát. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok 
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 
Árúbeszerzés 
CPV: 19200000-8 

 
5. A szerződés meghatározása: 

Szállítási szerződés keretében Gyula Város Önkormányzat részére közfoglalkoztatottak 
munkaruházattal történő ellátása érdekében munkaruházati szabott alap- és kellékanyagok 
beszerzése.  

 
6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:  

A teljesítés határideje: 2016. 02. 29. 
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7. A teljesítés helye:  
5700 Gyula, Petőfi tér 3.  NUTS-kód: HU332 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  

A beruházás finanszírozása a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. 
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által megvalósítandó kistérségi (járási) 
startmunka mintaprogram céljából a Belügyminisztérium támogatásából történik. A támogatás 
szempontjából esetlegesen nem elszámolható költségeket 100%-ban Ajánlatkérő finanszírozza. 
A Megrendelő előleget nem biztosít. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező 
beszerzés pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás, havonta, utólag, az átvett termékek mennyiségéről kiállított 
teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az Ajánlatkérő által 
leigazolt számla/számlák ellenében átutalással fizeti meg. Az ellenszolgáltatás mértéke a 
teljesítésigazolás birtokában tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számla 
ellenében a Kbt. 130.§ (1), (5)-(6) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdés alapján 30 napon belül kerül átutalásra az Ajánlattevő 
bankszámlájára figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 
vonatkozó rendelkezéseire. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő 
kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.  
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 
9. Részekre történő ajánlattétel:  

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, kizárja. 
 

10. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége:  
Az ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja. 

 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész vonatkozásában:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint 
bírálja el. 

 
12. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya 
alá tartozik, valamint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya 
alá tartozik. 

 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-ában és a Kbt. 
122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont 
kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és adott esetben a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. 
A Kr. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően ajánlattevő az alvállalkozója, valamint az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 
okok hiányáról. 
A kizáró okok tekintetében megtett minden nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldését 
követő keltezésűnek kell lennie. 
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Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell 
igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult (Közbeszerzési 
Hatóság útmutatót ad ki). Amennyiben az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet által az igazolás körében alkalmazni kívánt nyilvántartás a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek, a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást 
(Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdés). 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő dokumentumokra: 
 „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-
57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57.szám). 
A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 01-én a következő dokumentumot tette közzé: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai 
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. 
 

13. Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód:  
 
13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság mindkét rész tekintetében: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
P.1. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján csatolnia kell a saját vagy jogelődje, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. 
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, 
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző kettő lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti 
eredményről évenkénti bontásban.  
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló 
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges.  
Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (gépjármű szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése). Ebben az esetben 
az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a 
felhívásban meghatározott értéket. 
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása 
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról 
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése). 
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Tekintettel arra, hogy a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény kizárólag egyenként 
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően elegendő, 
ha az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül egy felel meg. 
A jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.  

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
P.1.  Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napját megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél több alkalommal 
negatív volt. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött 
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (textilipari alap- és 
kellékanyagok és/vagy munkaruházat szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele összesen nem éri el az 5.000.000.- forintot. 

 
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság mindkét rész tekintetében: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságát az 
alábbiak szerint kell igazolni: 
M.1. A Kr.) 15. § (1) bekezdése a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
nyilatkozatának, igazolásának becsatolása az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három év referenciamunkájáról a Kr 16. § (5) bekezdése szerint. A 
referencia tartalmazza a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a teljesítés idejét, az 
ellenszolgáltatás nettó értékét, a szerződés tárgyát, valamint annak ismertetését, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát 
is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.  

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
M.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben befejezett, összesen legalább nettó 
5.000.000,- forintot elérő összegű textilipari alap- és kellékanyagok és/vagy munkaruházat 
szállítására vonatkozó, pozitív (a szerződés teljesítése az előírásoknak megfelelően történt) 
tartalmú referenciával. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az 
időszakra esik.  
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként 
(konzorciumban) végezte, az ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot 
igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható 
ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók. 
Az ajánlattevő az M.1. pontban előírt referenciamunkára vonatkozó követelményeket több 
referenciával is jogosult igazolni. 

 
14. Az ajánlattételi határidő: 2015. október ...  10:00 óra 
 
15. Az ajánlat benyújtásának címe:  

helye: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.  
 5700 Gyula, Szent László u. 16. I. em. titkárság 
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16. Az ajánlattétel nyelve: magyar  

Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. 
 

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
hely:  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.  
 5700 Gyula, Szent László u. 16. I. em. titkárság 
időpontja: 2015. október  ….  10:00 óra 
 

18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 
19. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattétel időpontjától számított harminc napig tart. 
 

20. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
A nyertes ajánlattevő, mint Szállító késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetésére 
köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke: a 
szerződés szerinti nettó vételár 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de 
legfeljebb a nettó vételár 15 %-a. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi kötbér összege 
eléri a szerződés szerinti nettó vételár 15 %-át, ajánlatkérő, mint megrendelő − az 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 
A nyertes ajánlattevő, mint Szállító hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére 
köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Hibás teljesítésnek minősül a 
nem az előírt minőségben szállított termék, vagy mennyiségi hibában szenvedő szállítás. 
Amennyiben a tárgyhavi szállításon belül a tárgyhónapban teljesített mennyiség 10%-a 
minőségi, mennyiségi kifogással érintett, úgy Ajánlatkérő az esetleges cserével kapcsolatos 
igényén túlmenően jogosult a hibás teljesítési kötbér felszámítására is. A kötbér alapja a hibás 
minőségben illetve mennyiségben szállított termékek nettó ajánlati ára. A kötbér mértéke: a 
teljes tárgyhavi szállítás hibás teljesítéssel érintett rész nettó ajánlati árának a 20%-a. 
A nyertes ajánlattevő, mint Szállító - a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy 
ajánlatkérő felmondása ajánlattevő szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési 
határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik - 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. A meghiúsulási kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő által az összes mennyiségből 
még nem teljesített termékek nettó ajánlati árának a 30%-a. 
Ajánlatkérő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet 
tartalmazza. 

 
21. Európai Uniós Alapokra vonatkozó információk: 

Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok:  - 

 
22. A tárgyalás lefolytatásának menete: - 

 
23. Első tárgyalás időpontja és helye: - 
 
24. Egyéb feltételek: 

a) A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 124. § 
(6) bekezdése alapján történik. 
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b) Ajánlattevők a Kbt. 45. § bekezdése alapján – kizárólag írásban – kiegészítő információt 
kérhetnek Ajánlatkérőtől, mellyel kapcsolatos tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) 
bekezdés szerint adja meg. 

c) A Kbt. 122/A. § (3) bekezdése értelmében kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 
tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást. 

d)  Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint biztosítja. Az ajánlatkérő ezúton 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség 
az újabb hiánypótlásra. (Kbt. 67. § (5) bekezdés). 

e) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell 

� a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdéseiben foglaltakra, 

� a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

� a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

� a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra a KKVtv. szerinti besorolásról. 

f) Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, a borítékon "Munkaruházati szabott alap- és 
kellékanyagok beszerzése" megjelöléssel, 1 papír alapú példányban, illetve digitálisan 
elektronikus adathordozón (CD/DVD-n, az eredeti ajánlatot beszkennelve) kell benyújtani. 

g) A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint nem fenntartott, azaz Ajánlatkérő jelen 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 

h) Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 
illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 

i) Az ajánlattevő nyilatkozatának becsatolása arra vonatkozóan, hogy cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelme van-e folyamatban. Igen válasz esetén az 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

j) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen 
költségek megtérítésével kapcsolatban. 

k) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 
teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell.  

l) Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdés rendelkezésével összefüggésben gazdálkodó 
szervezet létrehozásának lehetőségét kizárja, Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását 
sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé. 

m) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, egyéb dokumentum egyszerű 
másolatban is benyújtható. 

n) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban, a 
Közbeszerzések Tanácsa által minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását 
(13.1. – 13.2. pontok). 
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o) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján 
„Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó 
működhet közre, valamint - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 
alkalmasságának igazolásában.” 

p) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 
adott részére vonatkozó nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi szakaszában második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az 
összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti 
meg a szerződést. 

q) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevő által a közbeszerzés 
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt gazdasági 
szereplőt az ajánlatban közös ajánlattevőként kell szerepeltetni (Kbt. 26. §). 

r) Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, 
információhoz csatolni kell a felelős vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is. 

s) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint. 

t) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

u) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az 
ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra 
történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján az 
előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

v) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 
helyi idő szerint értendő. 

w) A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók. 

x) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

  
25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. október.  ... 

 
 
 
 
  


