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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül küldte meg az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplőknek.
A felhívás megküldésének dátuma: 2017. február 16.

2. JÓVÁHAGYÁSI TERV
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (6) bek. szerinti jóváhagyási tervet ajánlatkérő külön fájlban
bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére (Jovahagyasiterv_Szil_kozvilagitas.zip).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való esetleges hivatkozás a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a megnevezés
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az ajánlatkérő elfogad más
márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben
azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ebben az esetben a költségvetés megfelelő sorában az eredeti megnevezés mellett meg kell adni az
eltérő márkájú és/vagy típusú lámpatest márkanevét, típusát, paramétereit.
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3. ÚTMUTATÓ
3.1 Általános tudnivalók
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmilyen módon
nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ismertető dokumentáció azonos tartalmú részei között
eltérés észlelhető, és erre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás iránt írásban az előírt határidőig
ajánlattevőtől kérdés nem érkezett be, úgy az eltérés vonatkozásában a felhívás tartalma az irányadó.
A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7)
bekezdés].
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel arra, hogy jelen
közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A teljesítésben részt
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további
közreműködőt.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő vagy a nevében eljáró
személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatározott mértéket.
3.2 Alkalmazott jogszabályok
Ajánlatkérő ezúton is felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
során
•

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.),

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.),

•

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (Art.),
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•

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletnek (a továbbiakban: Kr.),

•

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletnek,

•

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Pmtv.)

az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos szabályait alkalmazza.
A jelen közbeszerzés a Kbt. Harmadik Részének hatálya alá tartozik.
3.3 Közös ajánlattétel
A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is jogosult ajánlatot tenni.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az ajánlattevők értesítése, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §],
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
A közös ajánlattevőknek konzorciális szerződést kell kötniük egymással, amelyet csatolni kell.
A megállapodásnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
• a közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét;
• a közös ajánlattevő nevét;
• a közös ajánlattal érintett szerződés célját;
• a közbeszerzési eljárás tárgyát;
• a közös ajánlattevők tagjainak a vállalkozási díjból való részesedésük mértékét (%-ban);
• nyertes ajánlattétel esetén a 131. § szerint a szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 135. §-a
szerint számlát benyújtani jogosultak megnevezését és a pénzforgalmi számlaszámok
megadását;
• a konzorciumvezető megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az
ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint nyilatkozattételre,
• a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére.
3.4 A kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok érvényesítését.
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása nem kötelező, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha
az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat.
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Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat elkészítésénél az
alábbiakra hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét1. A Pmtv. 3. § r) pontja tekintetében a tényleges
tulajdonos csak természetes személy lehet. A tényleges tulajdonos meghatározásánál a Ptk. 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni, azaz - amennyiben az ajánlattevő tulajdonosi
körében nincs természetes személy, a tényleges tulajdonos feltárását addig kell végezni, ameddig jogi
személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egész során keresztül el nem jut
ahhoz a természetes személyhez, akinek a tulajdonjoga végső soron igazolható. Amennyiben így sem
állapítható meg tényleges tulajdonos, akkor a Pmtv. 3. § r) pont re) alpontja alapján a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjének nevét és állandó lakóhelyét
kell megnevezni.
Ajánlatkérő továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014.
(VI.27.) számú állásfoglalására, amely szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező
nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és
tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor
az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. § (1) bekezdésére, miszerint a Kr. 8. §
i) pont ic) alpontja, valamint a 10. § g) pont gc) alpontja szerint igazolt Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kc) alpontjának alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy
részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági
szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását
kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett
tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát
vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve
részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb.
Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot
meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontját követő keltezésűnek kell lennie.
3.5 Az alkalmasság igazolása
Az ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolások benyújtása kizárólag
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, de az ajánlattal együtt is
benyújthatók.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
Az itt leírtakat csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén
1
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alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdés első fordulata alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra
szükség van. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bekezdés, illetve a 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 19. § (1) bekezdésben, illetve a
21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az
ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a Kr. 19. § (7) bekezdés, illetve a 24. § (1) bekezdés alapján
egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló
dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
3.6 Csatolandó dokumentumok és nyilatkozatok
Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében az alábbi nyilatkozatok közül
néhányhoz ajánlott mintát bocsát rendelkezésre. A nyilatkozatmintákat ajánlatkérő külön fájlban
bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére („Nyilatkozatmintak_Szil_kozvilagitas.docx”).
Dokumentum megnevezése
Fedlap
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Ajánlattevői nyilatkozat
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta

Melléklet száma / tartalmi követelmény
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
Ld. az ajánlattételi felhívás 26) pont 15.
alpontjában leírtakat

Az alábbi dokumentumokat csak az ott leírt esetekben kell benyújtani
A nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő nyilatkozata, hogy a székhelye
szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok
Nyilatkozat
hiányának igazolására mely igazolások felelnek
meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek
bocsátják ki
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,
A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okirat
amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama
Konzorciális megállapodás
Ld. 3.3 pont
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Dokumentum megnevezése
A hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat vagy
cégmásolat
A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás másolata
Meghatalmazás az ajánlat aláírására
A jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratok egyszerű másolatban

Melléklet száma / tartalmi követelmény
Amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu-n
megtalálható adatok nem tartalmazzák a
képviseletre jogosult adatait
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében

Az alábbi dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérés esetén kell benyújtani,
de az ajánlattal együtt is benyújthatók
Amennyiben az ajánlatkérő által kért
Az utolsó három lezárt üzleti év tekintetében a
beszámoló a céginformációs szolgálat
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló (a
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
kiegészítő mellékletek nélkül)
az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása
nem szükséges.
A legjelentősebb szállítások ismertetése
4. melléklet
Rerefenciaigazolás(ok)
A dokumentumok - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével - egyszerű másolatban is
benyújthatók. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell
benyújtani. A nyilatkozatokat a 3.8 pont e) alpontja szerint kell aláírni.
3.7 Üzleti titok
A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44.
§ (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
3.8 Az ajánlat benyújtása
Az ajánlat formai követelményei:
a) Az ajánlatot egy papír alapú és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példányban (lehetőleg pdf-ben) kell beadni. Ajánlatkérő köszönettel veszi, ha az ajánlatot
további egy másolati példányban is benyújtja az ajánlattevő, de ezt nem írja elő követelményként;
b) A papír alapú példányt összefűzve vagy tűzve, vagy bármilyen más módon bekötve kell benyújtani;
c) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 71–72. § alkalmazása esetén
egyértelműen lehet hivatkozni;
d) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Környezetünk védelme érdekében kérjük az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok összeállításánál kerüljék
a felesleges papírhasználatot, illetve nyomtatást, így különösen az ún. előlapok használatát a
nyilatkozatok, igazolások és más dokumentumok előtt. Ajánlatkérő számára a kétoldalas nyomtatás is
elfogadható.
A papír alapú példány(oka)t és az elektronikus másolati példányt egy közös, zárt borítékban
(csomagban) kell benyújtani. A borítékon a következő adatokat, illetve szöveget tüntessék fel:
•

< az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés >
<ajánlattételi határidő>
A határidő előtt nem bontható fel!

•

< ajánlattevő neve és címe >

Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megadott címen kell leadni, vagy postai úton is megküldhető.
Amennyiben az ajánlat postai úton kerül benyújtásra, annak a beadás helyére határidőben történő
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megérkezése az ajánlattevő felelőssége. Az ajánlat akkor tekinthető beérkezettnek, amikor a fenti
címre megérkezik.
3.9 Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak megfelelően – az ajánlattételi határidő időpontjában –
megkezdi az ajánlatok bontását. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes
ajánlat felbontásra nem kerül.
A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyv készül, és az az összes –
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldésre kerül.
A bontást követően ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat a teljesség és az érvényesség
szempontjából.
3.10 Az ajánlatok értékelése és bírálata
Ajánlatkérő a Kbt. 69-72. §-iban foglaltak alapján bírálja el az ajánlatokat.
A Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő,
akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint
az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket
elvégezni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő –
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a
72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt
érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a
szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a 69. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazza, tehát a bírálat során az összegezésben megnevezett nyertes – és a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést
megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is
kiterjedően teljeskörűen elbírálja.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára a Kbt. 71. §-a szerint lehetőséget biztosít a hiánypótlásra,
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat – ideértve a Kbt.
69. § (4)–(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági
szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)–h), k)–n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja
szerinti vagy – ha az ajánlatkérő előírta – a Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal
érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy
részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
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Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására megjelölt
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő
nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás).
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint jár el.
A Kbt. 72. § alapján, az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség,
vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megadottak alapján értékeli
(legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok).
Az értékelés módszere mindkét értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az
alábbi képlettel számolja:

P
ahol

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bek. alapján az egy havi vállalkozói díj rögzített értékét 136.100 Ft+áfa
összegben adja meg. Az ajánlattevők a 2. sz. értékelési szempont tekintetében versenyeznek
egymással.
Az így kapott pontok és a rész-, illetve alszempontokhoz rendelt súlyszámok szorzatainak összege adja
ki az ajánlat összpontszámát. Ajánlatkérő minden műveletnél két tizedes jegyre kerekít.
A legmagasabb összpontszámot elért ajánlattevő tekintendő az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek.
Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerint jár el.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
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tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok
tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani.
Ha az előző bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás
kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem
támasztja alá az ajánlatban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást
lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és
a külön jogszabályokban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak
akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő
akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.
Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
3.11 Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint
A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a neve,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel.: (1)-795-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
További információ a www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http://www.mbfh.hu
cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 1/301-2900
Fax.: 1/301-2903
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A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.mbfh.hu honlapon
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
http://www.nav.gov.hu
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 1/428-5100
Fax: 1/428-5509
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.nav.gov.hu honlapon
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.vm.gov.hu honlapon
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
http://www.antsz.hu
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 1/476-1100
Fax: 1/476-1390
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.antsz.hu honlapon
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel.: 1/224-91-00
Fax: 1/224-92-62
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www. orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod.hu
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon

4. NYILATKOZATMINTÁK
A nyilatkozatmintákat ajánlatkérő külön fájlban bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére
(„Nyilatkozatmintak_Szil_kozvilagitas.docx”).

5. SZERZŐDÉS-TERVEZET
A szerződés-tervezetet ajánlatkérő külön fájlban bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére
(„Szerzodes_Szil_kozvilagitas.docx”).
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