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Ajánlattételi felhívás 

 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt 

eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével 

indított Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74072567 2 

Postai cím: Árpád u. 4. 

Város: Csabrendek NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8474 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Turcsi József Polgármester Telefon: +36 87453167 

E-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu Fax: +36 87553070 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.csabrendek.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) 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000525952018/reszletek 

 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)  

PROCUREMENT AUDIT Kft.  

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54614220 

4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1. 

Telefon: +36 303839689 

Fax.: +36 52688948 

Galamb Csaba Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstromszám: 00257) 

procurementkft@gmail.com 

mailto:polgarmester@tiszacsege.hu
http://www.csabrendek.hu/
mailto:procurementkft@gmail.com
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000525952018/reszletek 

 a fent említett címre 

 a következő címre: (adjon meg másik címet)  

 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 

 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 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:  

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: 
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II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés:  

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 

felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása. 

Hivatkozási szám:  

5 / 20182 

II.1.2) Fő CPV-kód:  45000000-7 Építési munkák  

 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” című 

projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltak szerint. 

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 a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja 

gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma 

nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Jelen közbeszerzési 

eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre 

történő ajánlatadás esetében. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki 

egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző 

vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege 

sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében 

oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés 

időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét 

tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, 

így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében 

hatékonyabban megoldhatóak. 

A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és 

Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés 

keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 2 

Rész 

száma:   

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

 Fő CPV-kód: 1    

 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    

  45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka 

  45111200-0 Terep-előkészítési és eltakarítási munka 

  45223000-6 Szerkezetek építése 

  45262500-6 Kőműves és falazási munka 

  45262650-2 Burkolómunkák 

  45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák 

  45320000-6 Szigetelési munka 

  45321000-3 Hőszigetelési munka 

  45350000-5 Gépészeti szerelések 

  45410000-4 Vakolás 

  45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése 

  45430000-0 Padló- és falburkolás 

  45233228-3 Útburkolat építése 

  45443000-4 Homlokzati munka 

  45442100-8 Festés 

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód: 1 HU213   

A teljesítés helye:  

8474. Csabrendek, Templom tér 13. Hrsz.: 14/2. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

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

 

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretében TOP-1.4.1-15-VE1-2016-

00035 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 

A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása. 

 

 

Meglévő állapot: 

Az érintett ingatlanon jelenleg a település közel 90 gyermeket foglalkoztató óvodája található, a község 

településszerkezeti terve szerint Vt-O (vegyes terület) övezetbe tartozik.  

A terület Csabrendek déli részén helyezkedik el, megközelítése az ingatlan déli oldalról, Templom térről lehetséges. A 

területen épület műtárgy található, így ingatlan műemléki környezet alá tartozik. Az ingatlanon jelenleg is működő óvoda 

épület víz, gáz, szennyvíz, elektromos ellátása meglévő bekötésekkel biztosított. 

 

 

Beépítési adatok: 
Az épületek általános adatai:  

Padlószint: ±0,00 m (Bf. +202,86 m)  

Terepszint: -változó  

Gerincmagasság: +3,20; +5,63 m  

Párkánymagasság: +2,35 m; +2,26 m  

Belmagasság: változó m  
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Előkert: 0,75 m; 1,10 m  

Oldalkert: 5,00 m  

Hátsókert: 10,99 m  

Építménymagasság:: 3,85 m  

- az épület homlokzatainak összfelülete (H): 281,38 m2  

- az épület kerülete (K): 73,1 m  

H / K = 281,38 m2/ 73,1 m= 3,85 m <4,50 m megfelel!  

Telek területe: 2610,00 m2  

Beépített terület meglévő: 588,40 + 62,40=650,8 m2  

Beépített terület tervezett: 344,07 m2  

Beépített terület összesen: 994,87 m2  

Beépítés mértéke: 38,12 %  

Zöldfelület: 1109,31 m2  

Zöldfelület mértéke: 42,50 % 

 

 

Meglévő épületen belüli átalakítás: 

Meglévő épületen belüli felújítás: 254,88 m2  

 

 

Új épületrész:  
- Zsaluzás és állványozás: 215,24 m2 

- Irtás, föld- és sziklamunka: 882,13 m3 

- Síkalapozás: 132,61 m3 

- Helyszíni beton és vasbeton munka: 46,772 m3, 3,6233 t 

- Előregyártott épületszerkezeti: 79 db 

- Falazás és egyéb kőművesmunka: 11,18 m3, 486,59 m2, 154,4 m 

- Ácsmunka: 2693,55 m2, 433,8 m 

- Vakolás és rabicolás: 1676,885 m2, 107,49 m 

- Szárazépítés: 257,32 m2 

- Tetőfedés: 231,76 m2, 51 m 

- Hideg- és melegburkolatok készítése: 785,05 m2, 186,13 m 

- Bádogozás: 212,51 m2, 172,18 m 

- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése: 41 db 

- Idomacél kerítés elhelyezése: 5,5 m 

- Felületképzés: 1798,05 m2 

- Szigetelés: 2263,24 m2, 237,8 m 

- Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése: 22,65 m 

- Kőburkolat készítése: 33,69 m, 123,95 m2  

A kivitelezés megvalósulását követően villám- és érintés-védelmi jegyzőkönyvet kell elkészíteni, a használatbavételi 

engedélyezési eljáráshoz. 

 

 

Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos 

napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten: 10 db. 

 

 

Parkoló, udvar: 

- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 33,21 m3 

- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése: 24,91 m3 

- Kőburkolat készítése: 166,07 m2 

- Útburkolati jelek készítése: 4,1 m2 

- Közúti jelző- és útbaigazító táblák: 4 db 

 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által 

elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési 

dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. 

 

 



6 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont   

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési beruházás területen 

szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)   20 

 

3. rész-szempont: Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap)           5 

 

4. rész-szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő)               5 

   

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft)       70 

 

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 

Kezdés: (2018/08/24) 

Befejezés: (2018/10/31) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  nem  

A meghosszabbítás leírása: 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos támogatási 

szerződés szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2018. október 31. Ajánlatkérő a támogatási szerződés projekt 

fizikai befejezési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben 

kérelmezni fogja a projekt fizikai befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés 

módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a 

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül 

meghosszabbodik a projekt fizikai befejezési határidejének a támogatási szerződés módosításában meghatározott 

módosított befejezési határidejét megelőző 10. napra. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 

3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. 

 

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:  
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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-1.4.1-15-VE1-2016-00035. 

II.2.13) További információ 

A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. Harmadik rész 115. § szerint az építés becsült értéke nem éri el a 

háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján. 
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok: 

A kizáró okok felsorolása:  

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott 

kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az 

eljárás során következnek be. 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 

kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2018. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni. 

A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 

az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 

információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 

felel. 

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. 

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország 

jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely 

bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése 

szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat 

részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. 

Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. 

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. 

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. 

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok 

fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet 

ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 

benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 

igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 

igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy 

a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 
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III.1.2) Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási módra vonatkozó 

előírások: 

III.1.3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont]: 

Az igazolási 

módok 

felsorolása és 

rövid leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt 

előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy 

határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi 

kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői nyilvántartás, 

valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a 

szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt. 

 

 

III.1.4) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont]: 

Az igazolási 

módok 

felsorolása és 

rövid leírása: 2 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt 

előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy 

határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi 

kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői nyilvántartás, 

valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a 

szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt. 

 

III.1.5) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Az igazolási 

módok 

felsorolása és 

rövid leírása: 2 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

 

 

III.1.6) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.7) 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.1.8) A szerződés biztosítékai és a szerződést megerősítő biztosítékok: 2 

Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás időtartama értékelési 

szempont. 

Késedelem esetére kikötött kötbér:  A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér 

megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap. A késedelmi kötbér 

maximum 30 napig kerül felszámításra. 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő 

meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása 

Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári 

napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 

összegének 25,00%-a. 

A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. 

 

 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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III.1.9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

A szerződés finanszírozása a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő 

támogatásból, utófinanszírozással történik. 

A teljesítés során összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be. 

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (59-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 

32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai 

alkalmazandók. 

Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a. 

A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: Ft. 

A további előírások a szerződéstervezetben. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alkalmazandó. 

A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak 

megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az ÁFÁ-t az Ajánlatkérőként szerződő fél fizeti meg. 

 

III.1.10) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) 

által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 
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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: 

Nyertes ajánlattevőnek a megkötésre kerülő szerződésben vállalnia kell, hogy 

- az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartása során előnyben részesíti az elektronikus kapcsolattartást, az újrahasznosított 

papír és a kétoldalú nyomtatás használatát, valamint 

- a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint előnyben részesíti a környezetvédelmi szempontból 

előnyösebb termékeket, eszközöket, tevékenysége során megőrzi a természetes térszerkezetet, tevékenységének 

eredményével hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy értékek, illetőleg a jó 

környezet- és egészség állapot megőrzéséhez, továbbá 

- figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossági szempontokat, valamint a természeti károk és egyéb károk 

okozásának elkerülése érdekében minden tőle telhetőt meg fog tenni.  

Az Ajánlattevőnek a fentiek vállalására vonatkozóan nyilatkoznia szükséges az ajánlatában. 

 

Nyertes Ajánlattevővel szembeni további elvárás, hogy a kivitelezés folyamán szem előtt tartandó cél a helytakarékosság, 

a felvonulási terület minimalizálása, a környezetterhelés (zaj, por, elhagyott hulladék) megelőzése, elkerülve ezáltal a 

súlyos és maradandó károkozást. 

Ezen feltétel vállalásáról az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ajánlatában. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás  

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

 Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

(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: 
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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: (2018/08/17) Helyi idő: (12:00) 

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:  

Magyar. A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 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 

Dátum: (2018/08/17) Helyi idő: (14:00)  

Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. 

(https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000525952018). 

Az elektronikus bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

15.§-ban előírtak szerint történik. 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi 

határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az 

ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése). 
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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: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő 

újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

 

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: 
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VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:  

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, amely 

minden részszempont esetében azonos. 2 

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

 

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont 

alapján bírálja el. 

 

 

1. rész-szempont: Nettó vállalkozási díj (Ft) 

A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

 

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat 

részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  

 

P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax –Pmin) + Pmin 

 

 

 

2. rész-szempont: Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési beruházás területen 

szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap). 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdésében foglaltakat: 

 

A szakmai ajánlatban be kell mutatni a megajánlott, teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő műszaki szakembert, azaz 

meg kell adni az alábbi információkat:  

- A műszaki szakember neve; 

- Releváns iskolai végzettség; 

- Releváns szakmai tapasztalata (gyakorlati ideje) ÉV/HÓNAP bontásban; 

(A szakmai tapasztalat (gyakorlati idő) vonatkozásában a szakmai ajánlatnak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap 

megjelöléssel kell tartalmaznia. A szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő 

időintervallum átfedést az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai 

gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként! 

- A jogviszony ismertetése, mely által a műszaki szakember részt vesz a teljesítésben. 

 

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési beruházás területen szerzett szakmai 

tapasztalatát hónapokban (egész hónapban) megadva értékeli, melynek mértéke maximum 36 hónap. Ajánlatkérő számára 

a 2. értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb.  

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot 

ad. 

 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó 

ajánlat érvénytelen. 

 

Több szakember megajánlása esetén az ajánlatban elsőként bemutatásra kerülő szakembert veszi figyelembe az 

Ajánlatkérő az értékelés során. 
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A 2. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 2. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:  

 

P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin. 

 

 

 

3. rész-szempont: Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 

 

Ajánlatkérő a kötelező 12 hónap feletti megajánlásokat értékeli, melynek mértéke maximum 24 hónap. Ajánlatkérő 

számára a vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő a 12 hónap kötelező jótállási időn felül a 24 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a 

ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Felolvasólapon a 12 hónap kötelező jótállási időn felüli időtartamot kell 

feltüntetni! 

 

Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó 

ajánlat érvénytelen. 

 

A 3. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 3. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:  

 

P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin. 

 

 

 

4. rész-szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő). 

 

Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy ajánlattevő vállalja-e, és ha igen, akkor hány 

fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását a szerződés teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat 

akkor a legkedvezőbb, ha ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés 

teljesítésének időpontjára. 

Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény szerinti fogalmat érti az alábbiak szerint: 

Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy 

b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 

c) 50 éven felüli személy, vagy 

d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 

e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi 

egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen 

alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy 
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f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának 

megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalókat a megajánlott létszámban a 

szerződés teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia Vállalkozónak. A folytonosság azonban 

nem feltétel. 

 

A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában azt szükséges feltüntetni, hogy hány fő hátrányos 

helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése során. 

 

Ajánlatkérő számára a 4. értékelési szempontot illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a következőket írja elő: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, így ezen 

megajánlás és az ennél kedvezőbb megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást Vállalkozónak 

jegyzőkönyvvel igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

A 4. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok 

között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont 

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosság szerint kerül megállapításra. 

 

A 4. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pont bb) alpont szerinti 

relatív értékelési módszer, az "egyenes arányosítás" módszere:  

 

P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax –Pmin) + Pmin. 

 

 

 

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott 

súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített 

pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

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 valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan 

biztosítja a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben. 

2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos 

útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 

3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 

4) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben 

támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos 

egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13. §-ai tartalmaznak. 

5) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 



18 

 

6) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha 

a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. 

8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján 

elektronikus űrlap kitöltésével történik. 

9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat 

is csatolni kell!  

10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó 

alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 

11) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő 

szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a 180-as telefonszám “Pontos idő” felhívásával ellenőrzi azt. 

12) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, 

amely tartalmi követelményeit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

13) Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket 

elfogad. 

14) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.  

Módszer: 

Nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás. 

Szakmai ajánlat, Vállalt teljes körű jótállási idő, Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: egyenes 

arányosítás. 

Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

15) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést 

kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra. 

16) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül. 

17) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha 

nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 
18) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat. 

19) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (Lajstromszám: 00140) 

20) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási 

rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

VI.4) E hirdetmény feladásának / megküldésének a dátuma: (2018/08/10/) 

Ajánlatkérő nevében eljárva ellenjegyzem: 

 

Dr. Kerekes Ferenc 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00140 

4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 

Telefon: +36 52502550, +36 709337385 

Fax.: +36 52502557 

E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu 

 

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 

mailto:kerekes.ferenc@debkoz.hu

