
Ajánlattételi felhívás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.  Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím: Szent László u. 16. 

Város: Gyula NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám:5700 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Daróczi László, ügyvezető igazgató Telefon: +36 66/362-377 

E-mail: daroczi.laszlo@gyulaikozuzem.hu Fax: +36 66/466-998 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gyulaikozuzem.hu/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

www.gyulaikozuzem.hu/Bölcsődék+felújítása-m387 

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet)  

Az ALL-READY Kft. megbízásából eljár Beleznai Róbert, 5700 Gyula, Klapka u. 23. (alltender2@gmail.com) valamint Dr. 

Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210. 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

 a fent említett címre 

 a következő címre: (adjon meg másik címet) Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., 5700 Gyula, Szent László u. 16. ügyvezetői iroda 

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

eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű  Közszolgáltató 

http://www.gyulaikozuzem.hu/Bölcsődék+felújítása-m387


 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: - 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység: Önkormányzat 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Irodaházának épületenergetikai 

fejlesztése 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45300000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa x endelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

Jelenlegi helyzet ismertetése: 

A beruházás célja a Gyula, Szent László utca 16. szám alatti irodaház épületeinek teljeskörű energetikai korszerűsítése (homlokzati 

nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostetők hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés), valamint egy víz-víz hőszivattyú, illetve egy 

25 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése. További cél a projektarányos akadálymentesítés elvégzése.    

 

II.1.5) Becsült érték: 2           Pénznem:  

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók 12 
 valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja 

gazdaságilag ésszerűnek. Az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, 

továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. 

Az építési beruházás részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többlet költséget 

jelentene úgy műszaki és környezeti adottságok, mint garanciális szempontok miatt. 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=22015&cod=45300000-0&denumire=%c3%89p%c3%bcletszerel%c3%a9si-munka.


II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Irodaházának épületenergetikai fejlesztése2 Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45321000-3, 45315000-8, 45331000-6, 45315100, 45350000-5, 09331000-8, 09332000-5, 45410000-4, 45111100-9, -9  

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Szent László u. 16. hrsz.: 3041/1;  

  5700 Gyula, Bethlen u. hrsz.: 2823 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

Általános leírás 

A beruházás célja a Gyula, Szent László utca 16. szám alatti irodaház épületeinek teljeskörű energetikai korszerűsítése (homlokzati 

nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostetők hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés), valamint egy víz-víz hőszivattyú, illetve egy 

25 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése. További cél a projektarányos akadálymentesítés elvégzése. Homlokzati szigetelés 

kialakítása a homlokzaton 15 cm vastagságban expandált polisztirol szigetelés kerül felhelyezésre, mellyel a határoló szerkezetek 

teljesítik az épületekre vonatkozó aktuális energetikai előírásokat. A lapostetőn a hőszigetelés egy 20 cm vastag expandált polisztirol 

szigetelés kerül felhelyezésre. Az energetikai számítások és változatelemzések alapján megállapítható, hogy a jelenlegi nyílászárókat 

cseréje is szükséges alacsonyabb hőátbocsájtási tényezőkkel rendelkező ajtókra és ablakokra.  

 

Főbb gépészeti beavatkozások: Fűtési rendszer az épületek fűtését kondenzációs kazán fogja biztosítani. Az épületenergetikai 

fejlesztéseken felül egy víz-víz hőszivattyú telepítésére is sor kerül, a meglévő 100m3/h, 18 celsius fokos vezetékes vízhőtartalmának 

hasznosítására  az épület hűtési-fűtési igényeinek kielégítésére hőcserélővel, puffertartállyal kivitelezve.  

Telepítésre kerül egy 99 darabból álló, 25 kW teljesítményű napelemes rendszer is.  

 

a./Építészeti és szakipari munkák: 

A tárgyi épület homlokzati struktúrája megmarad. A belső helyiségcsoportok, alaprajzi rendszerek nem változnak. Az épület 

akadálymentes megközelítéséhez a főbejárat felől új járdaburkolat készül. 

- hőszigetelés, homlokzatképzés: 5 cm EPS homlokzati hőszigeteléssel látják el. A f üggőleges falsávok oldalára 5 cm, míg a 

homlokfelületére 10 cm EPS hőszigetelés kerül. A villámhárító mentén 50 cm szélességben 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés 

készül. A lapostetőre fordított rétegrendben, a meglévő vízszigetelés megtartásával 20 cm AUSTROTHERM Zenit 

hőszigetelés kerül. A hőszigetelés alatt és felett 1-1 réteg geotextíliát kell fektetni. 

- Vakolatjavítás: Az épület érintett felületein a leváló vakolatot le kell verni. Az új vakolat javított mészhabarcs, páraáteresztő 

és két rétegben készül. A kibontott nyílászárók mentén a kávákat ki kell javítani 

- Lábazat: A meglévő lábazati felületekre 10 cm XPS hőszigetelés kerül 

- Bádogozások: Az épület attika falának bádogozása szürke  Lindab, műanyag bevonatos, acél lemezből készül 

- Lakatos szerkezetek elhelyezése: A főbejárat f eletti előtetőt le kell szerelni. A hőszigetelés vastagságával (15 cm) ki kell 

emelni 

 

b./Szerelőipari munkák: 

Épületgépészet: 

- Hőszivattyú: Az Irodaház fűtési rendszerének korszerűsítésénél a víz-víz hőszivattyús energiatermelés kínálkozott a legjobb 

megoldásnak. A hőszivattyú elhelyezése a Gépházban lehetséges 1 db nem működő szivattyú leszerelésével. A Gépháznak a lépcső 

melletti területe alakítható a hőszivattyúk és szerelvényeik fogadására.  

Mindkét hőszivattyúra fel kell szerelni az alábbiakat:  

- szivattyú UPF 50/1-12E STE 

- visszacsapó szelep Honeywell FY 69 P NA65 

 - tágulási tartály MAG 50 STE biztonsági szeleppel, nyomásmérővel gömb- csappal illetéktelen elzárástól védve. 

A két hőcserélő típusa, melyek leválasztják a fűtési oldalt a hálózati víztől:    

 1, Danfoss Kft. SONDEX S19A-IG10-41-TMTL72-LIQUID szerelhető lemezes hőcserélő NA 65 csatlakozással. 

 2, Lemezes hőcserélő forrasztott B56x180 STE, 2 1 csatlakozással A hőcserélők primer és szekunder oldalán a csonkjai közelében 

átmosásra, tisztításra alkalmas csonkot kell hagyni. A két hőcserélő közötti csővezetékeknek és szerelvényeknek ivóvízhez alkalmas 

minőségűeknek kell lenni. A csővezetékek ezen a szakaszon élelmiszeriparban is használható rozsdamentes acélnak kell lenni. 

 

Hőszivattyú gázellátás: Az utcai gerinc vezetékről  meglévő leágazás van, a Műhely épületének utcai homlokzatánál      NÁ100 

karimás gömbcsappal elállva. Az utcai gerincvezetékben a gáz nyomása: 0,03 bar     A leágazó vezeték mérete: 110 PE     A meglévő 

gázmérő típusa: G-16, 16 m/h, kerítés falára szerelve zárható szekrényben.    Jelenleg gázfogyasztás 2 db épületben van: 

a, Irodaház konvektoros fűtéssel, acélcsővel szerelve 

b, Műhely épület meglévő Viessmann Vitodens 100 24 kondenzációs „C33x” típusú falikazánnal) rézcsővel 

szerelve 

Tervezett rendszer. A gázfogyasztás csökkenése miatt szükséges a gázmérő teljesítményének csökkentése. A meglévő G 16 gázmérő 

csonkjainak szűkítésével ki kell alakítani G-4 gázmérő felszerelésének 1” acélcső csatlakozóit. A tervezett gázmérő:                                                                           

G-4, 4m/h 

Qmin = 0,04 m3/h 

Qmax = 6 m/h3=h 



- üzemeltetési hőmérséklet határok: -15 - +32°C 

- tervezett létesítmény helyszíne: a helyszínrajz szerint  

- tervezési határ: terven feltüntetve  

Villamos rendszer: 

A vízmű gépházba 2 db. hőszivattyú lesz telepítve, melyek a közcélú vízhálózatból nyert energiával fogják fűteni a gépházat, az iroda 

épületet és a mellette levő műhely-raktár épületet. A hőszivattyúk és kiegészítő berendezéseik saját vezérlőszekrénnyel rendelkeznek, 

így csak 3x100 A-es betáplálást kell részükre biztosítani. A hőleadók fan-coil készülékek, melyek a műhely épületben meglevők, az 

iroda épületben tervezettek. 

Gépház villanyszerelése:  A meglevő főelosztó betápláló mezőjébe be kell építeni egy  Phoenix Contact T1+T2, FLT-CP-3C-350, 

R.sz: 2859725 túlfeszültség levezető egységet, 250 A-es szakaszolható előtétbiztosítóval. A terven jelölt mezőben leágazást kell 

készíteni a hőszivattyúk kapcsolószekrénye és az E-1 elosztó részére. A használaton kívüli késes biztosító aljzatok helyére be kell 

építeni egy 100 A, 25 kA-es munkaáramú kioldóval rendelkező megszakítót a hőszivattyúk és egy 1P, 22x58-as hengeres 

szakaszolható biztosítót, 25 A-es betétekkel az E-1 elosztó betáplálása részére. 

Műhely-raktár épület villanyszerelése: Itt a villanyszerelési feladat a két keringető szivattyú energiaellátásának biztosítása. Ezek is 

folyamatos üzeműek a fűtési / hűtési időszakban, így itt is csak zárlatvédelemről és leválasztásról kell gondoskodni.  

Iroda épület villanyszerelése: A beérkező fűtési / hűtési osztón 4 db. keringető szivattyú  található. Ezek is folyamatos üzeműek a  

fűtési / hűtési időszakban, így itt is csak zárlatvédelemről és leválasztásról kell gondoskodni. Az E-3 elosztó megtáplálását a helyi 

dugaszoló aljzat áramkörről leágazva kell biztosítani. Az alkalmazott kábelek típusa MT, melyeket falon kívül műanyag 

vezetékcsatornában kell elhelyezni. 

Háztartási kiserőmű: 

Napelemek elhelyezése a megvalósítási helyszíneken történik, déli tájolással. A termelő berendezés irodaház tetejére telepített 

összesített DC oldali villamos teljesítménye23,7 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos 

teljesítménye 25kVA. A termelő berendezés szivattyúház tetejére telepített összesített DC oldali villamos teljesítménye 26,2 kWp, az 

inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 30 kVA. Az energetikai korszerűsítésben 

szereplő irodaépület villamos fogyasztásmérése a szivattyúházban történik 0,4kV-ontervezett. A kiserőművet is ezen csatlakozási 

ponton tervezzük csatlakoztatni a villamos hálózatba. 

 

 Irodaépület: 

 Napelem típusa: Amerisolar 255W 

 Napelemek egységtelj.: 255Wp/db 

 Napelemek száma: 93db 

 Beépített teljesítmény: 23,70 kWp 

 Inverter típusa: SYMO 12.5-3-M 

 Inverter egységtelj.: 12,5kW/db 

 Inverterek száma: 2db 

 Beépített teljesítmény: 25,00kW 

 Névleges feszültség: 400V, 50Hz 

 Névleges áramerősség: 34,20A 

Szivattyúház: 

 Napelem típusa: Amerisolar 255W 

 Napelemek egységtelj.: 255 Wp/db 

 Napelemek száma: 103 db 

 Beépített teljesítmény: 26,20 kWp 

 Inverter típusa: SYMO 15.0-3-M 

 Inverter egységtelj.: 15,0 kW/db 

 Inverterek száma: 2 db 

 Beépített teljesítmény: 25,00 kW 

 Névleges feszültség: 400V, 50Hz 

 Névleges áramerősség: 37,81A 

 

c./ Akadálymentesítés: projekt arányos akadálymentesítés elvégzése a tervek, költségvetés alapján 

 

Az építéshatósággal történt egyeztetés követően megállapítható, hogy a felújítandó épület munkálata nem építési engedély köteles, 

viszont a munkálatok megkezdéséhez egyszerű bejelentésre lesz szükség.  

 

Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza. 

 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés:/ Súlyszám: 1 2 20 

- Jótállás időtartama hónapban (min. 60 – max. 84 hónap) / 10 

- Felelős műszaki vezető (MV-É) szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / 10 



- Felelős műszaki vezető (MV-ÉG) szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / 10 

- Felelős műszaki vezető (MV-ÉV) szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / 10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 60 21 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül:.- Pénznem:  

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: szerződés hatályba lépését követően / Befejezés: 2018/07/15 

A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 

II.2.13) További információ 

A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van. 

A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az iroda épületben folyó ügyfélfogadás, ügyintézés a 

nyitvatartási idő alatt.  

 

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

III.1) Részvételi feltételek 

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

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti 



nyilatkozattal, illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok. 

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 

67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok 

hiányáról. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál 

(ld: VI.4. pont) nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

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

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha ajánlattevő gazdasági szereplőként nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba 

vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez 

szükséges − a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában nem szerepel. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók, továbbá a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás nyilvántartásának adatai 

alapján.  

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartás szerinti 

igazolás vagy egyéb igazolás, vagy nyilatkozat benyújtása. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az eljárásban nem ír elő alkalmassági 

követelményt. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

M.1.  

Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított megelőző öt évben (feladási időpont 

év/hó/napjától visszafelé öt év/hó/napjáig terjedő időszakot 

vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel 

az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

(szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – 

megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetése. 

Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a 

szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, 

rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek 

végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló dokumentum 

egyszerű másolata. Amennyiben a bemutatott szakember 

szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 

nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő 

megadhatja. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik 

a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes 

tanúsítói névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem 

szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és 

szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe 

vétel tényét igazolni. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 

vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

visszafelé számított öt évben befejezett - sikeres műszaki 

átadás-átvétellel lezárt, épület építési vagy felújítási munkáról 

szóló, egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy 

felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 300 

négyzetmétert (a szerződés teljesítése az előírásoknak 

megfelelően történt) tartalmú referenciával. A 

referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, 

ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az építési 

beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el. A 

bemutatott referencia munkának homlokzati nyílászáró 

cseréjét és/vagy felújítását, és homlokzati és/vagy 

födémszigetelést is kellett magában tartalmaznia.  

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 

meghatározásra, ennek indokolása: 2 

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 

alábbi szakemberekkel:  

- 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 

felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakemberrel, 

- 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG 

felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakemberrel, 



az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. - 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV 

felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakemberrel. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Nyertes ajánlattevő, mint Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést 

(késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér).   

Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás késedelemmel érintett részének 0,4 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a 

tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás késedelemmel érintett részének 12 %-a. Amennyiben az 

érvényesíthető késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti - tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított - nettó 

ellenszolgáltatás késedelemmel érintett részének 12 %-át, ajánlatkérő, mint megrendelő − az ajánlattevővel szembeni 

kártérítési kötelezettség nélkül − a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás 15 %-a. Ajánlatkérő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha az Ajánlattevő a végteljesítési határidőt olyan 

okból, amiért felelős 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából 

eláll, vagy Ajánlattevő szerződésszegése okán Ajánlatkérő a szerződést felmondja. 

Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam, de legalább a teljes építési 

beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 hónap.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

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

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére. 

A kivitelezés során ajánlatkérő négy darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A 

rész-számlák benyújtására 25-50-75-100 %-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 

100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van 

lehetőség a végszámla benyújtására. 

Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. 

Ajánlatkérő az ellenértéket a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 alapján kötött támogatási szerződés alapján folyósított 

támogatásból fizeti ki. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás módja: 

utófinanszírozás. 

A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 

Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. 

(X. 30.) 31. §.) 

A számlák kifizetése egyebekben a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a szerint történik meg 

átutalással. 

Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-

a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. 



Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  

A beruházás építési engedélyhez nem kötött beruházás, így az általános ÁFA fizetés szabály alá tartozó. 

Vonatkozó főbb jogszabályok: 

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

- 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a projekttársaság útján történő 

teljesítésre nem biztosít lehetőséget. 2 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

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

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás: Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a 

Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe 

vételével), tárgyalás nélkül. 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 



Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 

irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2017/11/… Helyi idő: 11:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: 2017/11/…. Helyi idő: 11:00 Hely: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., 5700 Gyula, Szent László u. 16. I. em. titkárság 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A 

bontás a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 



VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 

ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 

hiánypótlás elrendelése  igen  nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont, amely 

valamennyi rész-szempont esetében azonos. 2 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 

Ár szempont esetében:  

Az Nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítással a 

P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min  képlet alapján. 

Minőségi szempontok: 

Minőségi szempontok esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a 

többi ajánlattevő részpontszáma egyenes arányosítással a 

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min  képlet alapján. 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő közli, hogy a jótállási időtartam esetében a 60 hónap időtartamnál 

kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 84 hónapos megajánlásra és az 

annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 

alkalmazásával határozza meg. 



VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 

végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1. Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: 

+36205034064; E-mail: alltender2@gmail. com, Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432 

2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési dokumentumokat készített, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg a 

gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. A dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem másolhatók és nem 

publikálhatók.  

3. A Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető (az előző pontban leírtak mellett) az I.3) pontban megadott oldalon az 

eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján 

ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az 

ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie) az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok letöltését igazoló regisztrációs lapot a Kbt. 41. §-

ban foglalt módon az I.3) pontban megadott elérhetőségen, a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb 

ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg Ajánlatkérő nevében eljáró számára az alltender2@gmail.com- email címre. Az 

eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. 

4. Az ajánlatot írásban, zárt csomagolásban, felolvasó lappal és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben kell leadni, 

1 (egy) eredeti példányban, továbbá digitálisan 1 pld-ban (CD-n vagy DVD-n az eredeti ajánlatot beszkennelve pdf 

formátumban, az árazott költségvetést xls. formátumban is) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai 

közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú példányba foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején 

ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, 

hiánypótlás, stb.), dátum. 

A benyújtott ajánlatokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Közbeszerzés – „Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Irodaházának 

épületenergetikai fejlesztése”, továbbá „Nem bontható fel a bontási eljárás megkezdése előtt!”. 

5. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 

azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 

írnak elő. 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint 

közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy 

a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összegek: 20 millió HUF/káresemény, 40 millió HUF/év. 

7. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 

a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az 

ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől). 

8. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) bekezdésben, a Kbt. 

67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 114. § (2) bekezdésében előírtakra, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és  

kapcsolódóan a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. 
9. Az ajánlattevőnek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a felelős műszaki vezető szakmai 

önéletrajzát. 

10.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa alkalmasságának igazolására megjelölt felelős műszaki 

vezető szakembernek a szerződés megkötésekor szerepelniük kell a hatályos 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt 

felelős műszaki vezetői névjegyzékben, valamint arra, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő 

szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 

11. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz 

csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, 

vagy negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok - amennyiben a hiánypótlás 

után sem felel meg ennek az árazott költségvetés - az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

12 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal 

mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

13. 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. 

14. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 

mailto:drszathmary@t-online.hu
mailto:alltender2@gmail.com-


benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz 

esetén Ajánlattevő nyilatkozatának csatolása, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. 

15. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 

ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.3) pont M1-M2. alpontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és 

igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbban állapította meg 

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint 

eredménytelenségi okot. 

17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra. 

18. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

 19. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-péntekig 08:00-15:00 óra között, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni az I.3. pontban megadott helyen. 

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2017/11/… 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az 

ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


