
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

közbeszerzési eljárás megindítására 
 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által 
képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban 
nevezett feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek 
figyelembevételével. 

 

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 
 
Név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: + 36 (1) 458-3078 
Faxszám: + 36 (1) 458-3082 
E-mail cím: laszlo.katalin@budavar.hu 

 

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, 
melynek értelmében legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli 
ajánlattételi felhívást küldeni. 
 

3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

Ajánlatkérő külön ajánlattételi dokumentációt készít, amit ingyenesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció és annak műszaki melléklete személyesen 
elektronikus adathordozón rögzített formában átvehető az ajánlattételi határidő utolsó 
napjának kivételével munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 
8:00-12:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra között 
az alábbi címen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 
Közterület - felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).   
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció másra nem ruházható át.  
 

4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 
4.1./ Tárgya: 
  

Budapest I. kerület Fiáth János utca járda és útburkolata részleges felújításának teljes körű 
kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron. 

 

4.2./ Mennyisége: 

Főbb mennyiségi adatok: 

 Ostrom utca - Szabó Ilonka utca közötti szakasz a csomópont átépítésével együtt  
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meglévő út felújítása: 685 m2,  

meglévő lécsősjárda felújítása: 223 m2 

új járda kiépítése: 200 m2 

új víznyelő kiépítése:4 db, 1 db akna kiépítés 

Szabó Ilonka utca – Batthyány utca (és Toldy F.utca), a Batthyány utca (és Toldy F. 
utca) – Hattyú utca 

meglévő út javítása: 130 m2,  

 
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 

5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

45233220-7 (közút burkolása) 

6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Vállalkozási szerződés. 

7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 
A munkaterület átadásának tervezett napja: 2015. július 20. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének napja: 2015. szeptember 15. A szerződés teljesítésének határideje (műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): 2015. szeptember 30. . 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 

8./ A TELJESÍTÉS HELYE 

Ostrom utca - Szabó Ilonka utca közötti szakasz a csomópont átépítésével együtt,  
Szabó Ilonka utca – Batthyány utca (és Toldy F.utca), a Batthyány utca (és Toldy F. utca) – 
Hattyú utca közötti szakasza. 

9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A megvalósítás pénzügyi fedezete az Ajánlatkérő 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Kbt. 130. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésének és a 306/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - az igazolt teljesítést követően, a tényleges 
mennyiség után kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti.  

Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a Kbt. 
131. § (1) bekezdése és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint a 
tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben 
előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására 
végszámlában kerül sor.  

Ajánlattevőnek az ajánlatában (a pénzügyi ütemtervben is megjelölve) nyilatkoznia kell arra 
vonatkozóan, hogy előleget kíván-e igénybe venni. Abban az esetben, ha ajánlattevő élni 
kíván az előleg biztosításának lehetőségével, akkor (a pénzügyi ütemtervben is 
megjelölve) meg kell adnia annak pontos forint összegét is. 
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Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt - a 
szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül történik.  

Vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db 
végszámlát nyújthat be. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre vonatkozásában az 
adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan 

annak 36/A. §-a; 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.  

 

Megrendelő a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a 
alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet 
köt ki.    
 
A tartalékkeret felhasználásának szabályai:  

 
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges, a szerződés megkötésekor előre nem látható, nem tervezhető 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 
 
A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy 
Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek. 
 
Amennyiben az építési beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt válik 
szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Megrendelő szakmai és 
jogi szempontból jóváhagyja, ezen költségelemek a tartalékkeretéből kifizethetőek.  
 
A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei: 
 
1. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken 
kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A 
vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a 
kivitelezés között bekövetkezett változások.  
 
2. Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett 
változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely 
minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a 
megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint a Vállalkozó 
ésszerűsítési javaslata.  
 
3. Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki 
jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy 
nem lehetett ismert.  
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4. Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után 
vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el 
költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja 
a munkák elvégzését; a Megbízó költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása 
és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó 
számára vagy más módon a Megbízó érdekét szolgálja. 

5. Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő 
külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka esetében az alábbi elvek kerülnek 
alkalmazásra: Pótmunka alatt azokat a munkákat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve 
megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata a szerződéskötéskor 
nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses akarat körén a szerződéskötés időpontjában. 
Mivel a felek szándéka nem terjed ki ezeknek a munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen 
ezek a tételek nem kerülnek feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó 
tervdokumentációban, sem a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben.  

A tartalékkeret terhére el nem számolható költségek:  
 
1. A Vállalkozó szándékos mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkező 
többletköltség nem elszámolható.  

2. Az átalányáras szerződésre tekintettel a többletmunka nem elszámolható költség, kivéve a 
Ptk. 6:245. §-a szerinti költség. 

 

10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

 Részajánlat tételére Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget. Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

11./  KIZÁRÓ OKOK 

11.1./ Kizáró okok: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 
57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 

11.2./ A kizáró igazolási módja: 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint az 
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont 
kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont 
fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia: 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint: ib) a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
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szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy 
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre 
vonatkozó nyilatkozatát. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és 
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 
58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §- ában foglalt kizáró 
okok hiányáról: ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

12./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

12.1./ Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: 

P.1.  Az előző két lezárt üzleti éve bármelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye negatív volt, továbbá a vizsgált üzleti évek bármelyikében a saját 
tőkéje nem haladja meg a jegyzett tőkéjét.  

 Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 55. 
§ (4)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése 
alkalmazásában a vizsgált időszaknál később létrejött gazdasági szereplőktől 
megkövetelt árbevétel mértékeként 50 millió forint összeget kell figyelembe venni. 

12.2./ Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
 

P.1.  A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján: az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó, a saját vagy 
jogelőd számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóból, illetőleg 
egyszerűsített éves beszámolóból a mérleg és eredménykimutatás benyújtása. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat 
honlapján (11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában 
meghatározott internetes honlap) megismerhetők, a beszámolók adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, és a beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

12.3./ Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: 

 
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé 

számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki 
átadás-átvétellel lezárt), legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény alapján műemléki jelentőségű területen vagy műemléki 
környezetben végzett, díszburkolat építésére vagy felújítására útépítési vagy 
útfelújítási munkára vonatkozó referenciával, melyben az ellenszolgáltatás összege 
elérte vagy meghaladta a nettó 20 millió forintot. 
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A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított öt éven (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés 
időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. 

 

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 1 fő, a szakmai 
tapasztalattal és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés 
irányításához szükséges MV-KÉ kategóriájú (névjegyzéki jelölésű), vagy ennek 
megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkező, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakember.  

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat 
tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység 
gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 
(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. 
rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

12.4./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 
M.1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától 
visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-
átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési 
referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél 
részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka 
pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a 
teljesítés idejét és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, a műemléki 
törzsszámot, továbbá, hogy fővállalkozói vagy alvállalkozói, illetve konzorciális 
teljesítésről van-e szó, illetőleg nem fővállalkozói teljesítési mód esetében hány 
százalékos (vagy mekkora értékű) volt a teljesítésében az ajánlattevő részvételi 
aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan 
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között 
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. 

 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 
igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, 
úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő 
részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, 
hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt 
és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése vonatkozásában a 
felhívás 12.3. M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmények együttesen a 
szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak. 
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M.2. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) 
bekezdés e) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, 
végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az 
ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó 
ajánlattevői nyilatkozatot, megadva, hogy a felelős műszaki vezető mely kamarai 
névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonal pontos megadásával, továbbá 
csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. 

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az 
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen 
megállapítható legyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási-, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő 
bevonásáról tudomással bír.  
 

12.5./ Alkalmassági feltételnek való megfelelés: 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, az ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

A 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a 
Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. Az ajánlattevő a Kbt. 55. § 5) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására 
történő támaszkodás esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
(is) támaszkodik, továbbá nyilatkozni kell az ajánlatban arról, hogy a Kbt. 55. § (6) 
bekezdés mely pontja alapján veszi igénybe a szervezetet. 
 
Ajánlatkérő 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a 
Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az 
ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő 
teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az 
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a 
korábbi teljesítések bemutatása igazolta.  
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13./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
kiválasztásának szempontja alapján bírálja el [Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pont]. Az ajánlatok 
összehasonlításának alapját az 1. számú rész esetében: a közbeszerzés tárgya szerinti építési 
munkák ellátására megajánlott egyösszegű átalányárnak minősülő nettó (tartalékkeret 
nélküli) vállalkozói díj képezi. 

Az árajánlatot az ajánlattételi dokumentációban megadott táblázat (árazatlan költségvetés) 
megfelelő kitöltésével kell ajánlattevőnek megadnia.  

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon is fel kell tüntetnie. Az 
egységáraknak az adott tétel keretében a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat 
ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult 
Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.  

Amennyiben a szerződés teljesítés során olyan tétel alkalmazásának szükségessé merül fel, 
amely a megadott egységárak között nem szerepel, abban az esetben az egységárak között 
megadott rezsióradíj és az adott tételre vonatkozó norma alapulvételével kerül 
meghatározásra az ilyen tétel egységára.  

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy aránytalanul alacsony 
árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében 
megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) 
bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, 
hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű 
rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az Épkiv.-ben meghatározottak 
szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és 
módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági 
ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében 
megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban 
alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerinti körülmény fennállását. 

 

14./ HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE 

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő  
rögzíti, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, 
amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás 
alkalmazása. A Kbt. 67. § (8) bekezdése alapján az átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a 
szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, 
módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy 
annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott 
költségvetés tekintetében azonban a Kbt. 68. §-a nem alkalmazható. 

 

15./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2015. június hó 30. nap, 11:30 óra  
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16./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület - felügyeleti 
és Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 

17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, illetve 1 példányban elektronikus 
adathordozón (CD, DVD) nem szerkeszthető formátumban, nyilatkozatot tartalmazó 
helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt 
borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Budapest I. 
kerület Fiáth János utca járda és útburkolata részleges felújítása – Ajánlat. Az 
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok 
felbontásakor sértetlennek kell lennie! A másolati példánynak az eredetivel mindenben 
megegyezőnek kell lennie. Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban  - beleértve az összes nyilatkozatukat, 
igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) 
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú 
példánnyal közös csomagolásban. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor 
kerül, az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli.  

18./ AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE  

Helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 
Budapest, Kapisztrán tér 1.), I. emelet Tárgyaló (114. szoba). 

 
Időpontja: 2015. június hó 30. nap, 11:30 óra  
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az 
Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

19./ A TÁRGYALÁS MENETE, ALAPVETŐ SZABÁLYOK: 
 
A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti 
jogosultságát. 

A tárgyaláson ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében és a 92. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével szabadon tárgyalhatnak. 

Ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót 
tervez megtartani az alábbi szabályok szerint: 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 
kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 
azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az Ajánlatkérő 
megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 
valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. A tárgyalásos eljárásban az 
Ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést.  
 
A tárgyalási forduló során Ajánlatkérő ismételt írásos ajánlattételre (végleges ajánlat) biztosít 
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lehetőséget. A végleges ajánlatok beadására a tárgyalási fordulón kerül sor. A tárgyalási 
forduló lezárásakor Ajánlatkérő minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti a végleges 
ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (bírálati 
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tárgyalás keretében 
megtett módosított ajánlat lesz a végleges ajánlat, így a tárgyaláson csak és kizárólag az 
ajánlattevő cégjegyzésre és teljes jogkörű aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetője 
vehet részt, illetve az általa teljes jogkörrel felruházott meghatalmazott. Ebben az esetben a 
meghatalmazás eredeti példányát a tárgyalás előtt be kell nyújtani. 

A szerződéstervezetnek feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. 
Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie. 
Amennyiben egyik ajánlattevő sem él szerződésmódosítási javaslattal és ajánlattevő a 
tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, 
vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben 
Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlatát módosítás nélkül fenntartja. Amennyiben a fentiek 
szerint egyik ajánlattevő sem jelenik meg a tárgyaláson, abban az esetben Ajánlatkérő ismételt 
tárgyalási fordulót nem tart, az ajánlati kötöttség ez esetben a tárgyalás kitűzött időpontjának 
elteltét követően áll be.  
 
Az ajánlatkérő a benyújtott végső ajánlatokat tartalmazó borítékokat, azok elkészítését és 
benyújtását követően a megjelentek jelenlétében, nyilvánosan bontja fel és ismerteti az egyes 
ajánlattevők utolsó ajánlatával. 

A tárgyalásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás befejeztével a 
tárgyaláson jelen lévő képviselők aláírnak, a jegyzőkönyv 1 példánya azonnal átadásra kerül a 
jelenlévő Ajánlattevőnek, aki aláírásával igazolja a jegyzőkönyv átvételét. 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra 
vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig 
kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 
értékeli. 

A tárgyalás(ok)ra egyebekben a Kbt-nek a választott eljárásfajtára vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 

19./1./ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYE: 
  
 Időpontja:  2015. július 3. nap, 10:30 óra  

Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld!  
Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld. A 
tárgyalás a tervezett időpontban akkor kerül megtartásra, ha az ajánlatok előzetes 
értékelése még a tárgyalás megkezdését megelőzően elvégezhető. Amennyiben a 
benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban az ajánlattevő szerződés teljesítésére való 
alkalmasságának megállapításához hiánypótlás teljesítése [67. §], a felvilágosítás [67. §] és 
indokolás [69-70. §] megadása válik szükségessé, mely a tárgyalás tervezett időpontjáig 
nem teljesíthető, a tárgyalás elhalasztásra kerül. Ez esetben a tárgyalási forduló 
időpontjáról Ajánlatkérő írásban tájékoztatja ajánlattevőket. 
 
Helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 

Budapest, Kapisztrán tér 1.), I. emelet Tárgyaló (114. szoba). 
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19./2./ A TÁRGYALÁSI RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI: 

A tárgyaláson részt vehetnek:  
− Ajánlattevő képviselői és az ajánlattevő által meghívott személyek. Ajánlattevőnek a 

tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie 
magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem 
állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely 
szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel 
rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást 
a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia. 

− Ajánlatkérő képviselői és az ajánlatkérő által meghívott személyek. Az ajánlatkérőt a 
Bírálóbizottság képviseli. 

19./3./ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától 
kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított hatvan 
nap. [Kbt. 91. § (2) bekezdése]. 

Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat 
tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el.  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség kizárólag a tárgyalási 
fordulót követően áll be. 

A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ezt követően az ajánlat további 
módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban és az 
ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott 
tartalmának megfelelően készíti el. 

20./ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK, ÉS A 

SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT NAPJA: 
 

 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és 
közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli 
összegezés [Kbt. 77. § (2) bekezdés] megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát 
követő első munkanap, illetve a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja szerint. 

 

21./ AZ AJÁNLAT NYELVE 

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. Az 
ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős 
fordításban is mellékelni kell. 
 

22./ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
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2015. június hó 19. 

23./ EGYÉB KÖVETELMÉNY 

23.1./ Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből 
más nem következik – írásban történik.  

23.2./ Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon 
és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls formátumban. 

 
23.3./Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a feladat megvalósítására vonatkozó, a 

közbeszerzési műszaki előírásokkal összhangban elkészített szakmai ajánlatot. Ennek 
keretében benyújtandó dokumentumok: 

- A feladat végrehajtására vonatkozó részletes leírás, mely tartalmazza a munkaterület 
átvételétől kezdve a teljesítési időpontig a Vállalkozó által végzett feladatokat, azok 
elvégzésére vonatkozó elképzeléseket. 

- Organizációs (terv), elképzelések  szöveges bemutatása. Az ajánlattevő vegye 
figyelembe a közbeszerzési  műszaki leírásban adott további információkat. 

- Műszaki építési ütemterv, részletes műszaki időbeli ütemtervet, mely a költségvetés 
tételsorainak sorrendjéhez igazodik és azt iránymutatónak használja fel.. Az 
ajánlattevő vegye figyelembe a közbeszerzési  műszaki leírásban adott további 
információkat. 

- Minőségi és mintavételi terv illetve technológiai utasítást. Az ajánlattevő vegye 
figyelembe a közbeszerzési  műszaki leírásban adott további információkat. 

- Pénzügyi ütemterv. 
- Árképzés leírása. 
 

23.4./ Ajánlatkérő  2015. június hó 23. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. 
Találkozó helyszíne: a kivitelezés helyszíne. Ajánlattevő a bejárást megelőző nap 16:00 
óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott kapcsolattartó címére vagy a 
faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) 
során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor. 

23.5./ A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés 
szerinti elemeket.  

23.6./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra. hogy kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Annak azonban nincsen akadálya, hogy az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös 
ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel 
esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.  
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely 
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan 
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 
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23.7./ Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a Kbt. vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során dokumentum benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű 
másolatban is benyújtható. 

23.8./ Az ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet írásban az ajánlatkérőtől az 
ajánlattételi határidőt megelőző ésszerű időben. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és 
megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a 
Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 
hatodik munkanapot tekinti, és a Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. 
Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) a jelen felhívás 1./ pontjában  megadott címre, 
faxon és azt követően a válaszadás megkönnyítése érdekében e-mailben, szerkeszthető 
formában (doc formátumban), is el kell juttatni. 

23.9./ Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.  

23.10./Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a 
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben 
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek). 

23.11./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) 
és (5) bekezdésében foglaltak szerint: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen 

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan., 
továbbá 

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. 

23.12./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén 
is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.  

23.13./ Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolja a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan 
módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi 
elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre 
tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), 
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

23.14./ Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak 
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján 
érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. 

23.15./ Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel esetén a közép-európai idő az 
irányadó. 

23.16./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) az 
ajánlatot cégszerűen aláíró(k) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy annak másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és 
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az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra 
feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt 
meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolata. 

Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az 
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

23.17./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de 
az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre 
jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) 
bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az 
ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

23.18./ Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján eljárva a vállalkozási 
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább a vállalkozásra vonatkozó, 
CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves 
kárösszege legalább 20 millió Ft, a káresemény összege legalább 10 millió forint. Az 
ajánlathoz csatolni kell a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási 
kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel 
időpontjában még nem rendelkezik, akkor a biztosító intézettől származó 
szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 
megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti.  Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a 
képviselőnek, nyertessége esetén a keretszerződés teljes ideje alatt megfelelő 
felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az 
alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott valamint az 
építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a 
harmadik személynek okozott károk megtérítését is. 

23.19./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Késedelmi kötbér: A késedelem minden napjára 200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 
napra eső kötbér.  
 
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során 
a kitűzött póthatáridőre hibásan teljesít, a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naponta 
200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső kötbér. 
 
Jótállás: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által vállalt jótállás 
időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számított 36 
hónap. A további időszakra a Vállalkozó a beépített szerkezetekre, illetve anyagokra a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete (módosulás 
esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint kötelezően előírt 
alkalmasságot biztosítja. 
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Teljesítési biztosíték: Vállalkozónak a szerződés teljesítésének elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként az áfa nélkül számított összesített Vállalkozói Díjára 
vetített 5 (öt) % mértékben – az ajánlatában írt módon és formában - teljesítési 
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor (megkötése napján) kell rendelkezésre 
bocsátani a Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig tartó időszakra. 
 
Jólteljesítési Biztosíték: Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási 
és szavatossági igények biztosítékaként a teljesítés időpontjában (a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárásának napján) köteles az áfa nélkül számított összesített Vállalkozói Díjra 
vetített 5 (öt) % mértékben – az ajánlatában írt módon és formában jólteljesítési 
biztosítékot nyújtani (a műszaki átadás-átvétel eljárás sikeres lezárását követő 36 hónapig 
tartó időszakra) a Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában írtak 
szerint, a végszámlából történő visszatartás formájában, illetve a biztosíték teljesíthető az 
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározott formában, azaz: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy banki 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fizetési 
számlájára történő, a 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték 
vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből 
levonás útján kerüljön biztosításra.  

23.20./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
11. §-a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a 
továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot 
köthet ki. 

23.21./ Ajánlattevőnek (a cégjegyzésre jogosult(ak)nak) nyilatkoznia kell az ajánlati dokumentáció 
részeként kiadott szerződés-tervezetben foglaltak elfogadásáról. 

23.22./ Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a szerződés tervezetet az ajánlati 
dokumentációban megadottak figyelembevételével. 

23.23./ Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 

23.24./ A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

23.25./ Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

23.26. / Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra, hogy 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelnie. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.  

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

 
Adózás: 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
 
 
Környezetvédelem: 
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
 
1094 Budapest, Páva u. 6. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Budapesti Bányakapitányság  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 

 
23.28./ Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző nyertes ajánlattevő, illetve az 

alkalmasság igazolásában és a szerződés teljesítése során ténylegesen résztvevő 
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alvállalkozó vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. 
Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének napjáig köteles nyilatkozni Ajánlatkérő 
felé arra vonatkozóan, hogy melyik, az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő 
(ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában és a szerződés teljesítése során ténylegesen 
résztvevő alvállalkozó) végez építőipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapján az 
Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie 
kell. Ajánlattevő legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig köteles a biztosítani, hogy 
valamennyi érintett gazdasági szereplő a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradása 
esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és igényt tartani a teljesítési biztosíték 
teljes összegére. 

 

 
Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos 
áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. 

Budapest, 2015. június hó 19. 

Tisztelettel: 
 
 
 

 
Ajánlatkérő képviseletében eljárva 

dr. Víg Levente 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 


