
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  
 

„Ceglédi Termálfürdőben aqualoop csúszda építése” tárgyában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához  

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail, (honlap) 

Cegléd Város Önkormányzata  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.  
Kapcsolattartó: Üllei-Kovács Péter közbeszerzési referens  
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal II. emelet 209. szoba. 
Telefax: 53/511-406, telefon: 53/511-400/308, E-mail: ullei.peter@cegledph.hu; www.cegled.hu 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája (adott esetben indokolás):  

A Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás. 
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot és a beszerzés nem 
európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 
kapcsolatos. Ajánlattevőnek a törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági 
szereplőről van tudomása.  

3. Közbeszerzési  dokumentumok elérhetősége, rendelkezésre bocsátás: 

A közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, annak 
mellékleteként, térítésmentesen bocsátja az ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 
rendelkezésére elektronikusan. 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Ceglédi Termálfürdőben aqualoop csúszda építése     
CPV kód: 45212100 - 7 Szabadidős létesítmények 
CPV kód: 45223800 - 4 Előregyártott szerkezetek összeállítása, felállítása 
CPV kód: 45350000 - 5 Gépészeti szerelések  

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

5.  A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés  

6. Elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e? 

 Nem 

7. A szerződés időtartama vagy a  teljesítés határideje 

Kezdés: a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.  

Befejezés: 2017. június 14.  

8. A teljesítés helye 

2700  Cegléd, Fürdő út 27-29. Aqua Centrum, hrsz: 12308   
NUTS-kód: HU102 

9.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 

Az ellenszolgáltatás összege a központi költségvetés rendkívüli támogatásából az önkormányzat 
2017. évi költségvetési rendelete szerint áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Az ajánlatkérés, a 
szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.  
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Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) – 
(3) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) teljes nettó 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni, amely nem kötött 
biztosítékhoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az előleg igénybevételéről.  
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban 
benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződés hatályba lépését 
követő 5 napon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában kerül 
elszámolásra, azaz levonásra.  
Nyertes ajánlattevő összesen 3 db számlát nyújthat be.  
1. részszámla 25 %-os készültség, 2. részszámla 75 %-os készültség elérését követően nyújtható be 
a készültségi foknak megfelelő teljesítés arányos összegről. 
Végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel és üzemeltetési próba lezárását követően, valamint a 
műszaki átadás-átvétel és az üzemeltetési próba alatt megállapított hiányok és hibák maradéktalan 
megszüntetése és kijavítása után nyújtható be. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további 
szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza. 
A nyertes ajánlattevő a részszámlán és a végszámlán túl jogosult, az esetlegesen felhasznált, a 
nettó vállalkozói díj maximum 2 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható 
munkálatok ellenértékéről is számlát benyújtani. A tartalékkeretre és vonatkozó részletes 
szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza. 
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és 
aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.  
A részszámla és a végszámla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. § -ban foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő. 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 
36/A. §-a. 
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; 
- A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. 

10. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot  

Az ajánlatkérő többváltozatú, alternatív ajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 

11. A részajánlat tétel lehetősége, vagy annak kizárása. 

Részajánlat tétel nem lehetséges. 

A közbeszerzés részekre bontása műszakilag nem lehetséges, az egy funkcionális és gazdasági 
egységet tartalmaz, amely ésszerűen nem bontható részekre. 

12. Részajánlat tétel esetén tájékoztatás - 

13. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján) 

Értékelési részszempontok és súlyszámok: 



 - 3 -

1.) Ajánlati ár (a teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összár forintban kifejezve) – 
Súlyszám: 70 

2.) Jótállás vállalt időtartama (a minimálisan 36 hónapot kötelező vállalni, a 60 hónapon felül 
vállalt időtartam esetén 60 hónappal kerül értékelésre) – Súlyszám: 20; 

3.) Jótállási biztosíték mértéke (a tartalékkeret nélküli nettó összeg minimum 3 %-a, az 5 % 
feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre) – Súlyszám 10 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
határa 1, felső határa 100, amely minden részszempont esetében azonos.  

A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

1.) Ajánlati ár pontozása: 
Az alapfeladatok teljes körű megvalósításának prognosztizált nettó vállalási ára kerül pontozásra, 
a teljes műszaki tartalmat kielégítő legalacsonyabb ár (mint legkedvezőbb tartalmi elem) a 
legmagasabb pontszámot (100 pont) kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiszámításra a pontszámok az alábbi 
képlet alkalmazásával: 

(Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált  
Padott = (A legjobb / A vizsgált )* (P max – P min) + P min 

Padott =  99 *  A legjobb / A vizsgált     + 1  
ahol: 
 Padott:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100) 
Pmin:  a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a 
maximális pontot kapja. 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 

2.) Jótállás vállalt időtartamának pontozása: 
Az összehasonlítás és a pontozás alapját a vállalt hónapok száma adja, kötelezően minimálisan 
36 havi jótállási időtartamot kell vállalni. A 60 havi (tehát a minimális időtartamon túl + 24 havi) 
jótállási időtartamon túli megajánlást ajánlatkérő nem vár és nem is értékel (a nagyobb 
megajánlás is a maximális pontot kapja).  
Ajánlatkérő csak pozitív egész számban kifejezett értéket bírál, tört szám megadása esetén a 
kerekítési szabályoktól függetlenül Ajánlatkérő lefelé kerekít. (azaz például 37,8 hónap 
megadása esetén Ajánlatkérő 37 hónapot vesz figyelembe.) 
E részszempont esetén az ajánlatok hasznossági függvény alkalmazásával kapnak pontot az alábbi 
abszolút értékelés szerint: 

 
Megajánlott érték (hónap) Pontérték 

36 1 
37 8 
38 12 
39 16 
40 20 
41 24 
42 28 
43 32 
44 36 
45 40 
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46 44 
47 48 
48 52 
49 56 
50 60 
51 64 
52 68 
53 72 
54 76 
55 80 
56 84 
57 88 
58 92 
59 96 
60 100 

 

A fentiektől eltérő (tört, köztes) értékek a kisebb értékkel kerülnek figyelembe vételre. 

 
3.) Jótállási biztosíték mértékének pontozása 

Az összehasonlítás és a pontozás alapját a tartalékkeret nélküli nettó összeg %-ában kifejezet, 
jótállási biztosíték mértéke adja.  
A tartalékkeret nélküli nettó összegre minimum 3 % jótállási biztosítékot kötelező vállalni. 
Az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre.  
A részszempontban azaz ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot (100 pontot), amelyikben a 
tartalmi elem a legkedvezőbb (legmagasabb %), a többi ajánlat résszempont szerinti pontszáma a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra az 
alábbi képlet alkalmazásával: 

(Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Avizsgált  / Alegjobb   
Padott = (A vizsgált / A legjobb )* (P max – P min) + P min 
Padott = 99 * A vizsgált / A legjobb  + 1 

ahol: 
 Padott:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (100) 
Pmin:  a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 
Avizsgált  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a 
maximális pontot kapja.     
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

14. Kizáró okok és megkövetelt igazolási módok:  

14.1. Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatályának bármelyike alatt áll.  
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró 
okok az eljárás során következnek be.  

14.2. Megkövetelt igazolási mód: 
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Az ajánlattevő (közös ajánlattevő külön-külön) az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r. 17. 
§ (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem tartozik az 
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) pontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére. 

Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében 
az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.r. 17. § (2) bekezdése alapján köteles 
nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem jelöli meg 
alvállalkozó bevonását a részvételi jelentkezésében. 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy 
kiállítsa az Ajánlattevő, figyelemmel a vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra. Erre tekintettel 
Ajánlatkérő kéri az erre vonatkozó - a felhívás feladásánál nem régebbi - ajánlattevői nyilatkozat 
benyújtását. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e 
törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 
ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány 
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése 
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 

15. Az alkalmassági követelmények, szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód  

15.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Ajánlatkérő – hivatkozással a Kbt. 115. § (1) bekezdésére – gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelményt és igazolási módot nem ír elő. 

15.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Ajánlatkérő – hivatkozással a Kbt. 115. § (1) bekezdésére – műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
követelményt és igazolási módot nem ír elő. 

16. Az ajánlattételi határidő:  

2017. március 31. (péntek) 10:00 óra  

17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:  

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. II. emelet 209. szoba. 
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18. Az ajánlattétel nyelve. 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven 
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat 
felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős 
fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen 
nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar 
nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát 
veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből 
fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 

19. Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja  

Helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal  
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. II. emelet 209. szoba. 
Ideje: 2017. március 31.  (péntek) 10:00 óra  

20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak, az ajánlatok felbontása és ismertetése 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.  
Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései irányadók. 

21. Ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

22. Ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 

előírások:   

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér. 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot nem kér. 

Késedelmi kötbér: A végteljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,1 % / nap, a 
tartalékkeret nélküli nettó összegre vetítve. 

Meghiúsulási kötbér: A szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból bekövetkező 
meghiúsulása (a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a szerződés teljesítése a nyertes 
ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból lehetetlenül - beleértve azt is, ha ajánlatkérő a 
szerződést a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt felmondja, vagy attól eláll) esetén a 
meghiúsulási kötbér mértéke 25 %  a tartalékkeret nélküli nettó összegre vetítve. 

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér napi mértéke azonos a késedelmi kötbér 
mértékével, amely a hiba kijavításáig számolható fel. 

Jótállás időtartama: Bírálati részszempont, minimális időtartama: 36 hónap, maximális 
időtartama 60 hónap. 
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontja. Nyertes ajánlattevő – a jótállási időtartamon felül – a jogszabályok szerinti szavatossági 
kötelezettséggel is tartozik.  

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállás időtartama alatt a jótállási igénye biztosítékaként a 
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított (nettó) ellenszolgáltatás %-ában 
meghatározott biztosítékot köt ki, amelynek minimális mértéke 3 %. Szerződés szerinti értéke a 
nyertes ajánlattevő vállalása szerint. (Bírálati szempont)   
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A biztosítékot a Kbt. 134. §. (4) bekezdés alapján a teljesítés (legkésőbb a műszaki átadás-átvétel 
lezárásának) időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték érvényességének a 
vállalt jótállási idő lejártát követő 30. napig kell fenn állnia.  
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása 
szerint teljesíthetőek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint: óvadékként az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvénnyel.  

23. Különleges feltételek 

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 

24. Az Európai Unióból származó források támogatás esetén a projektre vonatkozó adatok 

A projekt nem támogatott Európai Unióból származó forrásból. 
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő hazai támogatásból és saját forrásból finanszírozza.  

25. Kiegészítő tájékoztatás 

Tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül 
benyújtott vagy faxon vagy elektronikus úton fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel biztosítja a Kbt. 56. § 
szerinti kiegészítő tájékoztatást. A kiegészítő tájékoztatás faxon és/vagy elektronikus úton történik. 

26. További előírások, információk 

26.1. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglalt előírás figyelembevételével - a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítése érdekében a nyertes 
ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

26.2. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a 
Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozás nélkül. 

26.3. Elektronikus nyilvántartások: a mennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt 
igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az 
esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) 
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a 
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége. 

26.4. Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. 

26.5. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

26.6. Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 
(különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell 
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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26.7. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 
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. 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 felhívja az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

26.8. Egyenértékűség: a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki 
paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.  

26.9. Egyenértékűség igazolása: az egyenértékűséget ajánlattevőnek az adott termék gyártója által 
kiadott nyilatkozattal az ajánlatban kell igazolnia, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki 
leírásban szereplő követelmények. 

26.10. Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25.§-ában 
foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25.§ (4) bekezdésében foglaltakra. 

26.11. Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződést tartalékkeret nélkül, illetve 
csökkentett tartalékkerettel kösse meg. 

26.12. Az ajánlatkérő – a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján – csak az eljárás nyertesével kötheti 
meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

26.13. Ajánlatkérő az ajánlatadás megkönnyítése céljából a dokumentáció részeként iratmintákat 
bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattevő a nyilatkozatokat megteheti a közzétett 
iratminták felhasználásával vagy attól eltérő formában, de tartalmában azonos külön 
nyilatkozatban is. 

26.14. Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel (1) 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 bírálat során alkalmazandó az esetleges eljárási cselekmények 
(hiánypótlás, felvilágosítás- és indokoláskérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni. 

26.15. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

26.16. 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. 

26.17. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik. 

26.18. Helyszín megtekintése: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket a munkálatok 
helyszínének és környékének megtekintésére és megvizsgálására, hogy saját maguk szerezzenek 
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be saját felelősségükre minden olyan információt, amely ajánlatuk elkésztéséhez és a szerződéses 
kötelezettségek elvállalásához szükségesek. Az ezzel kapcsolatos minden költség és felelősség az 
Ajánlattevőt terheli. A munkavégzés helyszíne munkaidőben előzetes telefon egyeztetés alapján 
bármikor megtekinthető. A helyszínen kérdés nem tehető fel  és a gazdasági szereplők nem kapnak 
a helyszínen olyan felvilágosítást, amely az ajánlattételre befolyással bírna. A kiegészítő 
tájékoztatásra az ajánlattételi felhívás 25. pontja vonatkozik.  

26.19. Tájékozódási kötelezettség 
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az alábbiakban adja meg az információt biztosító 
szerveket. Ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell külön az információkat, 
csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § 
(4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.; Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 1) (1) 896-3002; Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
Egyéb elérhetőségek: 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: fokuszpont@ngm.gov.hu 
Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@ngm.gov.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.; Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 1) 896-2902; Fax: (06 1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
Egyéb elérhetőségek: 
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek: kontroller@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3999 
E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége 
1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3999 
E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100,  06-80-204-264 zöld számon 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Postacím: 2700 Cegléd, Pf.: 182. 
Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
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Központi telefonszám: 06-53-311-153 
Fax: 06-53-311-153 
E-mail cím: cegled@kmr.antsz.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
http://www.mbfh.hu 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95 
Tel.: 06-1-301-2900; fax: 06-1-301-2903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 

Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 
Telefon: +36 1 224 9102 +36 1 224 9102  

Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 
Telefon: +36 (1) 478-4400 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.   
Telefon:06-1-428-5100 , Fax:06-1-428-5382 
 http://nav.gov.hu 

NAV- Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága: http://www.nav.gov.hu 
1132 Budapest, Váci út 48/C-D; 1438 Budapest, Pf. 511 
Tel.: 06-1-412-5400; Fax: 06 -1-432-5270 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda 
Tel: 463-9100; migracio@bah.b-m.hu , http://www.bmbah.hu 

27. Az ajánlatban benyújtandó iratok 

27.1. Az ajánlat előlapján (1. sz. iratminta) szerepelnie kell: Az ajánlattevő neve és címe, 
cégjegyzékszám, adószám, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe. 

27.2. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

27.3. Az ajánlatban felolvasólapot (2. sz. iratminta) kell elhelyezni (közvetlenül a tartalomjegyzék 
után), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe 
(székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
részszempontok alapján értékelésre kerülnek). 

27.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát (3. sz. iratminta) az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

27.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (3. sz. iratminta 7. pont) 

27.6. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén 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. Közös 
ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 
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35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá 
meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. 

27.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot 
nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. 

27.8. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat. 

27.9. Nyilatkozni kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróságon. (4. 
sz. iratminta) Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.  

27.10. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni  
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat.  
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (6) bekezdése bekezdés a) - b) pontja 
szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 
(5. sz. iratminta) 

27.11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok fenn nem állásának igazolásait (ajánlattételi 
felhívás 14. pont). (6 - 8. sz. iratminta) 

27.12. A 322/2015. ((X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő – 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést köt vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszti legalább 10 millió forint/káresemény limitet és legalább 20 millió 
forint/év limitet elérő jelen projektre vonatkozó felelősségbiztosításra. (9. sz. iratminta) 

27.13. Az ajánlathoz szerződést nem kell csatolni, viszont nyilatkozni kell arról, hogy a 
dokumentáció részeként átadott szerződéstervezetet ajánlattevő módosítás nélkül / módosítással 
(észrevételekkel) elfogadja. (10. sz. iratminta) 

27.14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 25. § (4) bekezdés 
szerinti összeférhetetlenségről. (11. számú iratminta) 

27.15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) szakmai ajánlatát a dokumentációban 
meghatározott tartalommal. A dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott excell alapú 
árazatlan költségvetést xls formátumba beárazva elektronikus adathordozón (CD/DVD) is be kell 
nyújtani. A táblázat kitöltése során annak tartalma nem módosítható, nem egészíthető ki.  

27.16. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus 
adathordozón benyújtott példánya teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti 
ajánlattal. (12. sz. iratminta) 

27.17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 

28. Az ajánlat benyújtása és formája 

28.1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 
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28.2. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17. pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 eredeti példányban, lapozhatóan 
összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. (Zsinórozás, 
címkézés nem előírás) 

28.3. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 
példány benyújtását elektronikus adathordozón (a teljes ajánlatot scannelve pdf formátumban, 
valamint a beárazott költségvetést a kiadott xls formátumban is!). 

28.4. Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak 
biztosítani kell, hogy egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból 
semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat lezárt csomagolását a 
következő felirattal kell ellátni: „Közbeszerzési ajánlat” és fel kell tüntetni legalább az eljárás 
megnevezését, akár rövidítve (Pl. „aqualoop csúszda”), valamint „Nem bontható fel az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt!”, továbbá fel lehet tüntetni az ajánlattevő nevét és címét is. 

28.5. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a megjelölt címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből és késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt 
terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel 
ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 
felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában 
meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek 
tekinti és a Kbt. 68.§ (6) bekezdés szerint jár el. 

28.6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő 
dokumentumok egyszerűmásolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat 
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. 

29. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldése 

Ajánlatkérő – a Kbt. 69. §-a figyelembe vételével – a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az eljárás 
eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg 
minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 

30. A szerződéskötés tervezett időpontja:  

A szerződéskötés időpontja a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak betartásával történik. 

31. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 17.  

32. Melléklet: Közbeszerzési dokumentumok az alábbiak szerint 

1) Vállalkozási szerződéstervezet (word) 
2) Iratminták (word) 
3) Árazatlan költségvetési kiírás 
4) Közbeszerzési műszaki leírás, tervek  

 
  

  
 Ecsedi János 
 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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