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Ajánlattételi felhívás 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A.) 

 

 

Tel:   +36 57/556-025 

Fax:    +36 57/556-025 

Email:    hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu 

Képviseli:  Szarvák Imre polgármester 

 

2. Ajánlatkérő nevében eljár: 

 

SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F.) 

Tel:    +36 57/886-298 

Fax:    +36 57/886-298 

Email:    sansz@pr.hu 

Képviseli:   Sebestyén Klára 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Név:    Sebestyén Klára 

Lajstromszám:  00419 

 

3. A választott eljárás 

 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § -

ában rögzített feltétel fennállása alapján, a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik 

része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 

 

4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei 

 

A Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésében 

meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, teljes körűen és térítésmentesen kerülnek 

rendelkezésre bocsátásra. 

A rendelkezésre bocsátás módja: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi 

felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek. Az ajánlattételi 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok átvételét az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőknek az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal egyidejűleg 

megküldött átvételi igazolás visszaküldésével kell visszaigazolniuk. 

mailto:sansz@pr.hu
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A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók. 

 

5. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

  

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére. 

 

6. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

A közbeszerzés tárgya:  

Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részére a „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti 

paraméterekkel. 

 

Ajánlattevő feladata:  

 

Új, elválasztás nélküli gyalogos- és kerékpárút kialakítása 1362 m hosszon. 

 

Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok 

részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.  

 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása 

nélkül.  
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít 

ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés 

kitöltésével.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott 

mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű 

nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.  

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat 

igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen 

formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 

és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 

eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés 

csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy 

azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű 

dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 

 

CPV:  
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Fő tárgy: 

45233162-2 Kerékpárút építése 

 

További tárgyak:  

45233161-5 Gyalogút építése 

45233200-1 Különféle útburkolatok 

45233223-8 Úttest újraburkolása 

45233228-3 Útburkolat építése 

45247000-0 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése 

 

7. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

 

A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 175 nap. 

 

A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül 

kerül sor. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

 

8. A teljesítés helye: 

 

NUTS-kód:  HU322 

5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi úton a 3226 jelű közút bal oldalán (Hrsz.: 764/1 és 0183). 

 

9. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére 

kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik 

- beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányok kijavítására tűzött 

póthatáridő megszegését is - úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér 

mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a - –nettó vállalkozói díj 1 %-

a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult 

– anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán a 

nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér 

megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér 

összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani. 

 

Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős, 

meghiúsul vagy Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 

kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).  
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A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes Ajánlattevővel 

szemben.  

 

Jótállás: Értékelési részszempont, nyertes ajánlattevő megajánlása szerint. 

 

Jótállási biztosíték: mértéke az - ÁFA nélkül számított  - ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a 

szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség 

lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell 

rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint a 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján meghatározott módon.  

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási 

biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 

 

A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei 

 

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából 

történik. 

 

Projekt címe: „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017  azonosító számú projekt 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017  azonosító számú projekt 

 

A támogatás intenzitása: 100 %. 

 

A finanszírozás formája: utófinanszírozás 

 

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a 

kifizetések pénzneme magyar forint.  

 

A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és 

hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 

135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 

32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. 

 

A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletnek megfelelően 

történik. 

 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy) 

darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három) részszámla és 1 (egy) végszámla 

benyújtására ad lehetőséget.  
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Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az 

előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. 

 

Az előleg elszámolása 100 %-ban a 3. részszámlában történik. 

 

Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult: 

 

- 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os 

készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának 

megfelelő mértékben,  

- 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os 

készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának 

megfelelő mértékben,  

- 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os 

készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának 

megfelelő mértékben,  

 

Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és 

a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő 

által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő 

mértékben.  

 

Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység, az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t Megbízó fizeti 

meg. 

 

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

 

A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  

 

A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 

ajánlatot:  

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé teszi a részajánlat tételt a jelen ajánlattételi 

felhívás 6. pontjában foglaltak szerint. 

 

Ajánlatot egy vagy több részre lehet benyújtani, az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek 

száma nem korlátozott. 

 

13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
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A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a 

legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 

 

Résszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 70 

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

rendelkező szakember útépítési kivitelezési szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-

átvételéről számított jótállás időtartama (hónap) 

10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 0-10.  

 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot. 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti 

fordított arányosítás módszerével történik. 

 

A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti 

egyenes arányosítás módszerével történik. 

 

Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre. 

 

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó 

forintban. 

 

Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték 

kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének 

megfelelően kevesebbet. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa  
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Pmin:  a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-

KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési 

szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): 

 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. 

Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező 

szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati 

időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. 

 

Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, 

azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § 

(1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai 

tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog 

kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam 

megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a szakmai 

tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve) 

is tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati időtartamot igazolni kívánják. A szakember 

személyének (nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő 

értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a 

legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 

ezen értéknél kedvezőbb). 

 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. 

értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó 

szakmai önéletrajzot és amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre áll, a kamarai 

határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember 

tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultságot. 

A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából 

releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú – szakmai tapasztalati 

időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a 

benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő 

szakmai tapasztalati időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember útépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 

 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, 

aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-

KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 
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Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak 

nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban 

csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a 

teljesítésbe bevonni kívánt MV-KÉ felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen 

esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a 

kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki 

vezetői jogosultság meglétét. 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai 

aránypárral megállapított pontértéket kap.  

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. részszempont: A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított 

jótállás időtartama (hónap): 

 

Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai 

aránypárral megállapított pontértéket kap. 

 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az 

alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60 hónapos vagy 

annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 

60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
ahol 

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 
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A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.  

 

Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy az általa meghatározott legkedvezőbb 

szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 

tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 

megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a 

legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 

értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat 

minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési 

szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott 

ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két 

vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 

 

14. A kizáró okok 

 

14.1.  Kizáró okok: 

  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá 

tartozik. 

 

14.2. A kizáró okok igazolási módja: 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 

nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint 

Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

  

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

ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a 

közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 

mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – 

ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 

nélkül vélelmezi. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
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Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok 

hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. 

 

A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró 

okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 

amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 

határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) 

bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti 

– jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását 

megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen 

igazolják a megbízhatóságát.  

 

A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti 

véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 

Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló 

gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A 

jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal 

egyidejűleg köteles benyújtani.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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. 

 

15. Az alkalmassági követelmények: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági 

követelményeket. 

 

16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:  

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 

71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

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

 

17. Ajánlattételi határidő:  

 

2018. március 14. 16:00 óra 

 

18. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53./A 

 

19. Az ajánlattétel nyelve:  
Magyar 
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20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

 

Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53./A 

 

2018. március 14. 16:00 óra 

 

21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

 

Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.  Az 

ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint 

végzi. 

 

22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 

 

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 

bekezdésére. 

 

23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett 

időpontja 

 

Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a 

Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az 

ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja 

elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében 

rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés 

szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli 

összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 

 

24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését: 

 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 

 

25. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen 

 

 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-

JN1-2016-00017  azonosító számú projekt. 

 

26. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:  
 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem 

alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
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27. Egyéb információk: 

 

1) Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti papír alapú példányban, 

összefűzve, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

A csomagoláson  

 

„Ajánlat - Vállalkozási szerződés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére.” 

 

 „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő előtt” 

 

megjelölést kell feltüntetni.  

 

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása miatt, amelyeket a fentiek 

szerint meghatározott módon nem jelöltek meg. 

 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

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 ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak.  

 

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. 

 

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) 

formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást excel formátumban (.xls) egy elektronikus 

adathordozón (Pl.: CD; DVD vagy Pendrive) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban 

elhelyezve. 

 

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti 

adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott 

eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón 

beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a papír alapú példány szerint kerül értékelésre, 

ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja 

megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen 

munkanapokon - hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, 
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vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 óra között 

lehet leadni. 

 

2) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell 

tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 

 

3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az 

alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

 

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 

dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-

minta); 

 

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 

 

3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  

 

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

5) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 

vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 

6) Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni 

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.  

 

Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot 

ebben az esetben is csatolni kell! 

 

7) Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 

A pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai alapján 

tényleges tulajdonos: 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(a-b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1700053.TV#sidlawrefP(3)1(38)p(d)
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a)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon 

tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással 

vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

 db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

 dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

8) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is be lehet nyújtani, azonban az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

 

9) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 

nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A 

Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 

felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.  

 

10) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 

ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel 

tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar 

Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem 

magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül 

a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 

vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) 

vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

 

11) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők 

joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton 

történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a 

magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen 

más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.  

 

12) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 

30.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési 

tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.  

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2018.1.1./tsid/lawrefP(8:2)B(4)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sidlawrefP(8:2)B(2)
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Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építési-

szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

 

13) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká 

nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká 

nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. 

 

14) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket 

az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése 

alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

15) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési 

dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől 

eltérni nem lehet. 

Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott 

költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) egy elektronikus adathordozón (Pl.: 

CD; DVD vagy Pendrive) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve”  

 

16) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a 

teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek 

ingyenesen teszik elérhetővé. 

 

17) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

 

18) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő 

nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy 

(projekttársaság) létrehozását. 

 

19) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 

21) Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 

 

22) Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a támogatási szerződésben vállalta 3 fő hátrányos 

helyzetű helyi lakos bevonását a kivitelezési munkába.  

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § 

(4) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján hátrányos helyzetű munkavállaló, aki  

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

vagy 




