
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, KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
 
Név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

 Technikai azonosító: AK16205 
Telefonszám: + 36 (1) 458-3034 
Faxszám: + 36 (1) 458-3012 
E-mail cím: kozbeszerzes@budavar.hu 
Internetcím:   http://www.budavar.hu 

 
Az eljárással kapcsolatban további információk az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhetők: 
 
Név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  
Címzett: dr. Víg Levente - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Postai cím: 1025 Budapest, Józsefhegyi u. 28-30., G.ép. I/1. 
Telefonszám: +36 (30) 633-3643 
E-mail cím: vig.levente@standarp.hu 

 
 

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytat le, 
melynek értelmében legalább öt ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli 
ajánlattételi felhívást küldeni. 
 
 

3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK  MÓDJA 

 Ajánlatkérő külön az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációt (közbeszerzési 
dokumentum) készít, amit az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, térítésmentesen 
bocsát az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdése 
és a 120. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint. A teljes közbeszerzési dokumentum az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül. 
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4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 
4.1./ Tárgya: 
 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat 
területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése a keretösszeg (31 500 000 Ft+ áfa) 
kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig tartó időszakban az alábbiak szerint: 
 

Részletezett követelmények 
Alapadatok, okiratok: 
Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 

• az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: útburkolat 
fenntartása, felújítása 

• az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): 
fenntartás, felújítás, kátyúzás 

• az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: a keretszerződés teljesítése során az eseti 
megrendelések tartalma szerint. 

 
 
Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

• az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti 
tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben 
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, 
munkavégzési időszak korlátozása stb.): A behajtási engedély beszerzése a Vállalkozó 
feladata, a kerületben érvényes időbeli korlátozástól csak külön engedély birtokában 
lehet eltérni.   

• a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): az Ajánlatkérő a vállalkozási 
keretszerződésben foglaltak szerint biztosítja. 

 
További információk: 
 
Az I. kerület területére tehergépjárművel 3,5 tonna össztömeget meghaladó behajtási tilalom van 
érvényben. A behajtási engedély iránti kérelem beszerezhető a Budapest Közút Zrt.-től.  
 
A közbeszerzési eljárás nyertesének a kötelessége a vállalkozási keretszerződésben elfogadott 
egységárakon az írásban megrendelt fenntartási, felújítási és kátyúzási munkák megadott határidőre 
történő elvégzése, folyamatos munkavégzéssel.  

 
A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az 
érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás 
műszaki irányelvek betartása kötelező.  

 

Felhívjuk a figyelmet a közlekedési és vízügyi miniszter 3/2001. (I. 31.) KöViM - Közutakon végzett 
munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló rendeletében foglaltak 
betartására. 
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A szakszerű munkavégzést a felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, 
teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel, hulladékbefogadási nyilatkozattal (”Sz” lappal) 
a Vállalkozónak igazolni kell. 
 

Kátyúzási munka kivitelezését a Megrendelő akkor rendeli meg, ha a járda vagy útburkolat 
megsüllyedt, vagy felülete kitöredezett, repedezett, nyomvályús, hossz-, illetve keresztirányú 
repedések vannak benne. A javítandó felület terjedelme egyenként 1-20 m2 lehet. 

Lépcsők, kiemelt szegélyek vonatkozásában szintén süllyedés, szegélykő, vagy lépcsőfok 
kifordulása, kitörése miatt kerül sor a balesetveszélyes helyszín megszüntetésére. 

A kátyúzandó helyszínek listáját minden hónap elején - a Vállalkozó műszaki vezetőjével közösen 
tartott helyszíni szemle után - az Ajánlatkérő írásban rögzíti és átadja Vállalkozó részére a befejezési 
határidő megjelölésével, amely max. 30 nap.  

A sürgős helyszíneket telefonon és e-mail-en jelenti az Ajánlatkérő a Vállalkozó felé, a helyreállítás 
a bejelentéstől számított 48 órán belül elvégzendő.  

 

Kivitelezési technológiáról általában: 

a) Csak száraz időben lehet kivitelezést végezni. 

b) Elkorlátozás, forgalomterelés a munkavégzés ideje alatt kötelező. 

- tükörkészítés előtt minden esetben talajtömörítést kell végezni Tr gamma 95 %-ra, 
- a keletkezett sittet, törmeléket azonnal el kell szállítani, 
- minden helyszínen folyamatos munkavégzéssel kell a dolgozni a kivitelezés befejezéséig. 
 

Az aszfalt kátyúzás kivitelezési technológiája: 
 
Útpályát hengerelt aszfalttal, járdaburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani! 

Útpálya és járdafelület kátyúzása 1 vagy 2 rétegben hengerelt, vagy öntött aszfalttal az alábbi 
munkarészeket tartalmazza: 

- kátyú szélének körbevágása (szabályos négyszög alakra és függőleges falúra) a meglévő 
- kopórétegnél, 
- kitisztítás, pormentesítés, előkenés bitumen emulzióval, 
- aszfaltréteg terítése tömörítéssel, 
- széleken hézagkitöltéshez öntapadó hézagtömítő szalag vagy bitumen emulziós kenés,  
- bontott anyagok gépi/kézi felrakása, lerakóhelyre történő szállítása lerakóhelyi díjjal, 
- ideiglenes fogalomkorlátozás, a munkaterület rendezése, takarítás, útfelület tisztítása. 

 

Nagy-, illetve kiskockakő burkolat kivitelezési technológiája: 

- megsüllyedt, illetve sérült helyszíneken a kövek kiszedése sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- kátyúk kitisztítása, szükség esetén kimélyítése, 
- C 10 beton kiegyenlítő réteg készítése, 
- kövek – forgatás utáni ágyazó homokba történő visszaépítése, szükség szerint új kő 

pótlásával, 



 4 

- kiöntés bitumennel, cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarcs kiöntéssel 
megrendelés szerint. 

 
Kiemelt szegély építésének technológiája: 

- mozgó, vagy megsüllyedt szegélykövek felbontása sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- alapárok kitisztítása, 
- szegélykövek visszaépítése beton alapgerendával és megtámasztással, 
- hézagkiöntés cementhabarccsal. 
 

Lépcsők helyreállítási technológiája nagykockakőből épült lépcsőknél: 

- nagykockakövek kiemelése sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- lépcsőelemek alatti részek felbontása tükör kiképzése céljából, 
- tükörkészítést követően a lépcsőél és belépőfelület kövezése a meglévő kőanyagból 

(szükség szerint pótlással) készüljön betonágyazatba, pontos geometriával és a 
vízlefolyást biztosító eséssel. A hézagokat cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű 
habarccsal szintbe kell kenni megrendelés szerint. 

 

Lépcsők helyreállítási technológiája műkő, kiskockakő, beton és egyéb anyagú lépcsőknél a 

lépcső sérülésétől függően helyszíni megbeszélés és naplóbejegyzés alapján történik. 

 

4.2./ A közbeszerzés tervezett mennyisége: 

  
Aszfalt burkolatú útpályák, járdák kátyúzási, fenntartási és felújítási munkái a 
keretszerződésben meghatározott időszak alatt: 
 
- öntött aszfalt burkolat javítása, kátyúzás járdán, kb. 50 m3 
- hengerelt aszfalt javítása, kátyúzás útpályán, kb. 170 m3 
- járdaépítés összefüggő felületen, kb. 10 m3 
 
Kőburkolatú - nagykockakő, kiskockakő, térkő - burkolatok kátyúzási, fenntartási és 
felújítási munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt: 
 
- nagykockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 140 m2 
- kiskockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 120 m2 
- térkő burkolat javítása, építése, kb. 500 m2 
 
 
Az Ajánlatkérő a fenti munkatételekkel összhangban tájékoztató jelleggel részletes 
költségvetési kiírást biztosít. Az abban foglalt mennyiségeket ajánlatkérő nem köteles 
megrendelni, azok csak tájékoztató jellegűek. Az ajánlatkérő a költségvetésben esetleg nem 
szereplő egyedi munkák megrendelésére is jogosult, jelen eljárás tárgyának speciális, előre 
nem látható jellege miatt. 
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5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
 
45233141-9 Közútkarbantartás 
45233142-6 Közútjavítás 

6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Vállalkozási (építési) keretszerződés 

7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 
Vállalkozási (építési) keretszerződés annak aláírásától a rendelkezésre álló 31 490 000 Ft + 
ÁFA keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamig tart a vállalkozási keretszerződésben és az eseti megrendelésekben foglaltak 
szerint.  
 
A keretszerződés időbeli hatálya alatt megrendelt egyes feladatok elvégzésének teljesítési 
határideje lehet sürgős, illetve normál, mely esetben esetenként kerülnek a teljesítési 
határidők megállapításra. 

Sürgős feladatok esetében a Vállalkozónak a feladatot a Megrendelő képviselője részéről 
írásban (e-mailben) leadott hibabejelentéstől számított legkésőbb 48 órán belül el kell 
végeznie. Rendkívüli sürgősség és helyzet esetén, amikor az elektronikus úton való 
hibabejelentés nem alkalmazható, a Megrendelő jogosult telefonon is a hibabejelentést 
megtenni, a Vállalkozó által a szerződésben megadott, és folyamatos elérhetőséget biztosító 
telefonszámra. 

 

Normál feladatok esetében a Megrendelő képviselője, havonta egy alkalommal írásban 
értesíti a Vállalkozót, a címlista megküldésével az elvégzendő feladatokról, és legkésőbb 3 
munkanappal korábban a munkaterület átadásának az időpontjáról. Normál esetben a 
teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított legkésőbb 30 naptári nap (Ajánlattevő 
vállalása alapján).  

 

A munka megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának időpontja. 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

Megrendelő nem garantálja a maximális keretösszeg felhasználását a keretszerződés ideje 
alatt, a műszaki szükségesség változása és a kátyúzási munka előre kalkulálhatatlan és 
speciális jellege miatt. 

8./ A TELJESÍTÉS HELYE 

 Budapest I. kerület közigazgatási területe. 

NUTS kód: HU101 

 

9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
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A megvalósítás pénzügyi fedezete az Ajánlatkérő 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése 
szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, 
számla ellenében, banki átutalással teljesíti.  

Vállalkozó  a keretszerződés alapján megrendelt és elvégzett munkánként 1 db számla 
benyújtására jogosult. Vállalkozó az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállítását követően jogosult számlát benyújtani. A számla alapja a leigazolt megrendelő lap, 
illetve az elkészült munkákról készült és az Ajánlatkérő által igazolt - felmérési napló. A 
felmérési naplóban felek tételesen rögzítik a műszaki teljesítést.  
 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet. 

 
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.  

10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti 
munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik 
alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő 
egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-
munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók 
részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs 
felkészülve különböző alvállalkozók egyazon vagy más munkaterületen történő párhuzamos 
munkavégzésére, a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására. 
Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

11./  KIZÁRÓ OKOK 

11.1./ Kizáró okok: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését 
írja elő. 
 

11.2./A kizáró okok igazolási módja: 
 

Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy ajánlattevő nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdés k) pont 
kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 
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az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 
okok. 

12./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

12.1./ Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket nem ír elő. 
 

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

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

visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített 
(műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási/fenntartási/felújítási munkákra 
vonatkozó: 

 
-  legalább 1 db, aszfaltburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az 

ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 15 M Ft-ot, vagy az 
annak megfelelő 170 m3-t, és  

-  legalább 1 db, kőburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az 
ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 8 M Ft-ot, vagy az annak 
megfelelő 570 m2-t.  

 
A fent megjelölt két referencia egy szerződéssel is igazolható, amennyiben a fenti 
feltételnek maradéktalanul megfelel.  
 

 Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó 
és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § 
(1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. 

 
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. 
 
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményes műszaki átadás-átvétellel 
lezárt beruházás, amely esetében a kivitelező a lezárást követő legfeljebb 1 éven belül 
jelentkező hibákkal kapcsolatos szavatossági vagy jótállási kötelezettségeinek az 
előírások és szerződés szerint eleget tett, amennyiben jelentkezett hiba. 
 

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 (közlekedési építmények szakterület) 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 
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szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. 
rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

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

 
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
22. § (3) 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 vagy mennyiségét, 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. 

 
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként 
teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját 
hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) 
bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját 
teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) 

  
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) 

bekezdés b) 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. 

 

 

 

12.4./ Alkalmassági feltételnek való megfelelés: 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a 12. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg.  
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A 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a 
Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként 
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és 
M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az M.1. és M.2. pontokban 
foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az 
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) 
bekezdésének megfelelően előírhatja az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolás benyújtását.  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése értelmében, ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) 
bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést 
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § 
(2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

  
 

13./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont].  
 

Értékelési részszempont Részszemponthoz 
tartozó súlyszám 

1. Árajánlat (nettó Ft) 70 

2. Előteljesített napok száma (a normál feladatok esetében a 
munkaterület átadásától számított max. 30 naptári naphoz 
képest az előteljesített napok száma) 

10 

3. Előteljesített órák száma (a sürgősségi feladatok esetében a 
megrendeléstől számított max. 48 órához képest az 
előteljesített órák száma) 

5 

4. Késedelmi kötbér mértéke 15 
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4.1. alszempont: sürgősségi feladatok esetében (Ft/óra) 
amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be az általa vállalt 
határidőn belül a munkát (min. 20 000,- Ft/óra) 

(8) 

4.2. alszempont: normál feladatok esetében (Ft/nap), 
amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be a vállalt teljesítési 
napra a munkát (min. 50 000,- Ft/nap) 

(7) 

 
 
Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat): 
 
Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba)  
pontja szerinti fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra 
az alábbiak szerint:  

            A legjobb 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A vizsgált 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás egyes 
költségvetési tételeinek egységárának összegére (képzett érték) vállalkozói díj nettó értéke 
képezi, melyet az árazatlan költségvetés megfelelő beárazásával kell megadni az alábbiak 
szerint: Az ajánlat vállalási árát nettó egységáron kell megadni (Ft/egység), beszorozva az 
Ajánlatkérő által megadott, 12 hónapra vonatkozó becsült mennyiséggel. A tételenként 
kiszámolt és összeadott nettó vállalási árat veszi figyelembe Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásakor. 

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozói díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az 
árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. 
Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen 
költség elszámolására nem jogosult.  
 
 
A 2. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a normál feladatok esetében): 

 
A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a normál feladatok esetében a 
munkaterület átadásától számított max. 30 naptári napos teljesítési határidőhöz képest vállalt, 
előteljesített napok számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő 
által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített napot tartalmazó) befejezési 
véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész 
számmal kifejezett naptári napban kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 30 
naphoz képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a 
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felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési 
pontszáma 1 értékű lesz. 
 
Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti   
egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 
A 3. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a sürgősségi feladatok 
esetében): 

 
A 3. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a sürgősségi feladatok esetében a 
megrendeléstől számított max. 48 órás teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített órák 
számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest 
legrövidebb (legtöbb előteljesített óraszámot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó 
ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett órában 
kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 48 órához képest nem kíván előteljesítést 
vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen 
részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. 
 
Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti   
egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 

 
A 4. számú bírálati részszempontok (késedelmi kötbér mértéke): 
 
A 4. részszempont esetében Ajánlatkérő két alszempontot értékel: az 1. alszempont esetében  
a sürgősségi feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (20 000,- Ft/óra) 
felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást), míg a 2. alszempont esetében a 
normál feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (50 000,- Ft/nap) felüli 
többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást) értékeli Ajánlatkérő. 
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A vállalást egész számmal kifejezett értékben kell megtenni, Ft/óra, illetve Ft/nap formában. 
Amennyiben az Ajánlattevő az előírt késedelmi kötbérösszeghez képest nem kíván nagyobb 
összegű kötbért vállalni, abban az esetben a minimálisan előírt összeget kell a felolvasólapon 
feltüntetni, ebben az esetben ezen alszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű 
lesz. A megajánlott kötbér mértéke az előírt minimális értéknél kedvezőtlenebb nem lehet, 
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A vállalásnak a minimális 
kötbérmértéket (20 000,- Ft/óra, illetve 50 000,- Ft/nap) is magában kell foglalnia. 
 
Ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetében (valamennyi alszempont 
vonatkozásában egységesen) az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti  az egyenes arányosításon 
alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi 
részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) 
adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó 
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően 
összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két 
tizedesjegyre kerekíti.  

 

14./ HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE 

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő 
rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) 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.  

 

15./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2017. január  hó 30. nap, 10:00 óra  
 
Az ajánlattételi határidő alatt az ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni 

 

16./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
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Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
 

17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a 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 Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, 
fenntartási, felújítási munkák végzése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem 
bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek 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. Eltérés esetén a papíralapú példány tekintendő irányadónak. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 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. Az 
ajánlat benyújtásának személyesen történő teljesítésére Ajánlatkérő minden hétköznap 
hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között, a határidő 
lejártának napján 9:00-10:00 óráig biztosít lehetőséget. 
 

18./ AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE  

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

 
Időpontja: 2017. január  hó 30. nap, 10:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az 
Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az 
ajánlatok bontása során Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ában foglaltak alapján jár el. 
 

19. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az 
ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően kötve van Az 
ajánlati kötöttség időtartama: hatvan nap.  

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 
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összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártát követő első munkanap, 
illetve a Kbt. 131. § (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 

 
2017. január  hó 20.  nap. 
 
 

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 vagy xlsx formátumban. 

23.3./  Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.  
 
23.4./ Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 

szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a 
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre 
kerülnek). 

 
23.5./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén 
is kifejezetten meg kell tenni. 

 
23.6./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § 

(4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának 
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta. 

 
23.7./ Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése 

alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és 
a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § 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. 

 
23.8./ Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak 

szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel 
vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai 
alapján számítja át Magyar Forintra. 
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23.9./ Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 

határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
 
23.10./ Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 

magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 
idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § 
(2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattevő a felelős. 

 
23.11./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában 

foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a 
közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében 
előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a 
közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. 

 
23.12./ Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevők esetében nem teszi 
lehetővé a közös gazdálkodó szervezet alapítását. 

 
 
23.13./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és 

az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. 
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 meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia. 

 
23.14./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) 

és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani. 

 
23.15./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 

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

 
23.16./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a 

cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
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23.17./ Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási 
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen CAR-rendszerű (összkockázati) 
építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 15 
millió forint, a káresemény összege legalább: 10 millió forint. Az ajánlathoz 
csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény 
egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában 
még nem rendelkezik, akkor szándéknyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, 
hogy az ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást 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. 

 
23.18./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelemnél sürgősségi feladatok esetében min. 
20 000,- Ft/óra (legfeljebb 48 óra) , míg a normál feladatok esetében min. 50 000,- 
Ft/naptári nap (de legfeljebb 10 naptári nap), mely kötbér a Megrendelő fizetésre való 
felszólítása után azonnal esedékes. A kötbér kezdő időpontja a késedelem első órája, 
illetve napja, terjedelme a késedelem megszűnésének időpontja. 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a 
késedelem szerint számított kötbér kerül érvényesítésre. 
 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségét, a szerződést súlyosan megszegi, illetve a késedelme a kötbérmaximum 
mértékét meghaladja, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke nettó 2 000 
000,- Ft. 
 

 Egyéb szerződéses kötelezettség: 

Jótállás: Az adott felújítási munka átadás-átvételi eljárása sikeres befejezésének 
időpontjától számított min. 12, max. 24 hónap (Ajánlattevő vállalása alapján). 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. 

 

23.19./Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen 
teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben 
foglaltakra. 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
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Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztálya 
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, 
elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található. 
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Fax: +36-1- 323-3602  
Honlap: www.ommf.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.  
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42) 
Fax: +36-1-428-5382 
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-
címen található. 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 
Fax: +36-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 
Tel.: +36-1-224-9100 
Fax: +36-1-224-9163 
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.  
Tel.: +36-1-795-2000 
Fax: +36-1-795-0200 
E-mail: info@fm.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
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Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: info@emmi.gov.hu 

 
 
23.20./ Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 

dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., annak végrehajtási 
rendeletei és a Ptk. az irányadóak. 

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

 
Budapest, 2017. január  20. 

 

Tisztelettel: 
 
 

 
Ajánlatkérő képviseletében eljárva: 

dr. Víg Levente 


