
Ajánlatkérő: Somlószőlős Község Önkormámnyzata
Cím: 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.
Címzett: Kiss János Norbert polgármester

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-VE-2016-00029 pályázathoz kapcsolódó,

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése”
tárgyú, a Kbt. 115. § alapján indított közbeszerzési eljárásban.

2018. JÚLIUS



1. fejezet  ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a Dokumentációt és annak
minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában,
amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése és egyben az ajánlatok elbírálása egyszerűbbé tétele
érdekében jelen dokumentációban ismerteti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos alapvető
rendelkezéseket és az ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeit.
1.4. Ajánlatkérő: Somlószőlős Község Önkormányzata 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.

1.5. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

1.6. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

1.7. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja;

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ban foglaltakra, miszerint:

(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-
tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

A Kbt. 115. § (4) szerint: „Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”

1.8. Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, a
Dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és a
Dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlattételi Felhívás a mértékadó. Amennyiben az
elektronikus és papíralapú változat között ellentmondás van, a papíralapú változat az irányadó.

Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell semmisnek
tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési
szerződésben nem lehet alkalmazni.

1.9. Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek
felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

1.10. Az Ajánlattevőknek a Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik
fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka valamely részére vonatkozóan.



1.11. Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
ajánlattételre, és az abban leírt szerződés szerinti cél megvalósítására.

1.12. A munkák elvégzésére kötendő szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján kerül lebonyolításra.

1.13. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az Ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja
össze.

1.14. A megkötendő szerződés: Vállalkozási szerződés az orvosi rendelő bővítése kivitelezési
munkáira.

2. Fejezet Az eljárás menete, az ajánlattal szembeni követelmények

2.1. Pénzforrás
Az építési kivitelezési munkákat ajánlatkérő Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-4.1.1-15-VE-2016-00029 pályázathoz kapcsolódó pályázati forrásból finanszírozza.

2.2. Ajánlati Dokumentáció
A dokumentáció az Ajánlatkérő által megrendelni kívánt „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” építési
munkái elvégzéséhez szükséges feladat leírást, jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat,
valamint a Vállalkozási szerződés-tervezetben foglalt szerződéses feltételeket írja elő. Tartalmazza
továbbá az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, formanyomtatványait.
Az Ajánlattételi felhívás, a jelen Ajánlati dokumentáció - beleértve a Vállalkozási szerződés-tervezetét
is – által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait kell alkalmazni!

2.3. Kiegészítő tájékoztatás, információnyújtás
Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR-ben.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ésszerű időben, az EKR rendszerben adja meg a
kért tájékoztatást.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző harmadik napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás
elkészítése és megküldése még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az
ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást
legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja
a tájékoztatást határidőben megadni.
A kérdések és az arra adott válaszok a dokumentáció részévé válnak, azokat az ajánlat elkészítése
során figyelembe kell venni.

2.4. Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, illetőleg dokumentáció módosításáról az ajánlattevőket az
EKR rendszerben közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult az ajánlattételi felhívást visszavonni.

2.5. Az ajánlattal szembeni részletes tartalmi és formai követelmények

2.5.1. Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszerben kell
elkészíteni és benyújtani.

Ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányt (aláírás mintát) egyszerű másolatban.



A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

2.5.2. Felolvasó lap
A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt, az ajánlatok bontásakor
ismertetendő adatokat (ajánlattevő neve, címe (székhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az egyösszegű fix ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadni.

A jótállás időtartamát hónapokban kell megadni. A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a
legkedvezőbb szintet meghaladó időtartamra (jótállás maximum: 36 hónap) is a ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Jótállás maximum: 36 hónap, jótállás minimum: 24 hónap.

Az igénybevételre tervezett felelős műszaki vezető (MV-É) felelős műszaki vezetői többlet gyakorlati
idejét a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. E) pontjában meghatározott szakmai
gyakorlati időhöz (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök,
építőmérnök, esetében 4 év) vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti
szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időhöz mérten, években kell megadni. A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a
legkedvezőbb szintet meghaladó értékre (többlet gyakorlati idő maximum: 5 év) is a ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Többlet gyakorlati idő maximum: 5 év, többlet gyakorlati idő
minimum: 0 év.

2.5.3.  Közös ajánlattétel
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget
és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő
jár el és az erre vonatkozó meghatalmazást, vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó
konzorciumi megállapodást csatolni kell.
A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő
valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevők nevében a
szerződés teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérőtől utasításokat vehessen át, a szerződés teljes
végrehajtását, beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezető intézze.
Közös ajánlattétel esetében kötelező a Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében című
nyilatkozat  kitöltése.

2.5.4. Céges dokumentumok
Az Ajánlattevő és a közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelenlegi állapota szerinti:
- A cégkivonattal összhangban lévő aláírási címpéldány - az ajánlatot aláíró és szignáló személy(ek)től
– egyszerű másolata,
- Az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott
példányának egyszerű másolata, valamint:
- Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, illetve szignálja csatolni kell az aláíró és szignáló
személynek adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazását.

2.5.5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: az Ajánlattételi felhívásban
foglaltak szerint.

2.5.6. Alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági
követelményt nem ír elő.



2.5.7. Szerződéstervezet
A Vállalkozási szerződés-tervezetet ki kell kitölteni, de csak a záradéknál kell cégszerűen aláírni, ezzel
is igazolva annak elfogadását.

2.5.8. Ajánlattevői nyilatkozat
Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik
benyújtani.

2.6. Az elbírálás szempontja:
Az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.

2.7. Fizetési feltételek
Az ajánlattételi felhívás, illetve a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

2.8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlattételi felhívás, illetve a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

2.9. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a MAGYAR nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést
és egyéb anyagot is magyar nyelven kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat –
kivéve prospektusokat, katalógusokat – hiteles magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz
csatolni.

2.10. Részajánlat, többváltozatú ajánlat

Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt az Ajánlattételi felhívásban foglalt indokok
alapján. Ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat benyújtását nem engedélyezi.

2.11. Ajánlati kötöttség
Az Ajánlattevő ajánlatához 60 napig kötve van, kivéve, ha az eljárás eredménytelen lesz és ajánlatkérő
egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

2.12. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli.

2.13. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerben lehet beadni.
Az EKR rendszer üzemzavara esetében kizáróan az erről való értesítést követően az ajánlat postai úton
vagy személyesen is benyújtható Somlószőlős Község Önkormányzata 8483 Somlószőlős, Kossuth
utca 164. címre. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes (ajánlott) küldeményként nyújtható be. A
benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat
átvételét Ajánlatkérő kérésre a helyszínen írásban visszaigazolja.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

2.14. Az ajánlat visszavonása
Ajánlattevő az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlatát. A
rendszer üzemzavara esetén az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett
írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

2.15. Az ajánlat módosítása
Ajánlattevő az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. A
módosítás alaki kellékeire irányadók az ajánlat alaki kellékeire vonatkozó feltételek.

2.16. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik.
Az EKR rendszer üzemzavara esetén, a 2.13. pont szerinti írásbeli benyújtást követően Ajánlatkérő az
ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában Somlószőlős Község Önkormányzata 8483
Somlószőlős, Kossuth utca 164. címen bontja fel.
Az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint az
ellenőrző szervezetek képviselői lehetnek jelen. Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem
kapnak.



Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), valamint
azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól
számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

2. 17. Érvénytelen ajánlat.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az előzőeken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].

2.18. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. Levelezési cím: 1055
Budapest, Honvéd utca 13-15. Telefon: +36 (1) 374-2700 Fax: +36 (1) 374-2925 Honlap:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.
166. Telefon: +36 (1) 882-8502 Fax: +36 (1) 882-8503 Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100 Fax: +36-1-428-5509 Honlap: http://nav.gov.hu/
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. L: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. L: 1476 Budapest, 62. , Pf. 75.
Tel.: +36-1- 303-9300 Fax: +36-1- 210-4255 Honlap: www.munka.hu e-mail: munka@lab.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 1106 Budapest, Fehér út
10. L: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1- 433-0402 Fax: +36-1- 433-0455 Honlap: www.ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. L: 9001 Győr, Pf. 601. Tel: 06-96-
512-963 Fax: 06-96-512-962 E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel: 06 96
524003, Fax: 06 96 328031, E-mail: kornyezetetvedelem@gyor.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Bp, Columbus u.17-23. L: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 Honlap: www.mbfh.hu
ÁNTSZ 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. L: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264 a regionális és kistérségi
intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található
Egyenlő Bánásmód Hatóság L: 1024 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Telefon: (1) 795-2975 FAX: (1)
795-0760 E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
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2.19. Az Ajánlattevő kizárása
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. §
(5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

2.20. Az ajánlatok hiánypótlása, tisztázó kérdések
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § szerint az ajánlatkérő az összes ajánlattevő
számára azonos feltételekkel hiánypótlás biztosít, valamint az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kér.

2.21. Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás és irreális kötelezettségvállalás
Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő
a Kbt. 71. § szerint jár el.

2.22. Az ajánlatok értékelése
Az Ajánlatkérő csak az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli.

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100

Az ajánlatok értékelése során alkalmazásra kerülő módszer részszempontonként:
1. részszempont esetében: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb
összegű ajánlati árra a maximális 100 pontot adja. A többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja
ki a pontszámokat: Pontszám = legkedvezőbb ajánlat/vizsgált ajánlat x 100 x súlyszám (fordított
arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni (KH útmutató 1 b) ba) pont.).

2. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális
100 pontot adja. A többi ajánlatra a legmagasabb ajánlathoz viszonyított egyenesen arányos pontszám
jár, melynek számítása az alábbi képlet alapján történik: Pontszám = vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb
ajánlat x 100 x súlyszám (egyenes arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell
meghatározni. (KH útmutató 1 b) bb) pont.)
A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó időtartamra (jótállás
maximum: 36 hónap) is a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Jótállás maximum: 36
hónap, jótállás minimum: 24 hónap.

3. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális
100 pontot adja. A legalacsonyabb érték a 0 év szakmai gyakorlat, amelyre ajánlatkérő a minimális 0
pontot adja. A többi ajánlatra a legmagasabb ajánlathoz (maximum 5 év vehető figyelembe)
viszonyított egyenesen arányos pontszám jár, melynek számítása az alábbi képlet alapján történik:
Pontszám = vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb ajánlat (maximum 5 év) x 100 x súlyszám (egyenes
arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni. (KH útmutató 1 b) bb) pont.)
A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó értékre (többlet
gyakorlati idő maximum: 5 év) is a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Többlet
gyakorlati idő maximum: 5 év, többlet gyakorlati idő minimum: 0 év.

2.23. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: -

2.24. Az ajánlatok elfogadása, illetve elutasítása
Eredménytelen az eljárás (Kbt. 75. §), ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
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c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy
a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az
ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást
lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége
helyreállítható;
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített
ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás
szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

2.25. Az eljárás eredményének kihirdetése
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 70. §-ban meghatározottak szerint bírálja el.
A Kbt. 79. § szerint eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést
az ajánlattevőknek az EKR-ben egyidejűleg megküldi.

2. 26. A szerződéskötés
A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131. §-ban foglaltak szerint köti meg az eljárás
nyertesével.

2. 27. Alkalmazandó jogszabály.
Az ajánlattételi felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt., illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

2.28. Konzultáció:
Ajánlatkérő helyszíni szemlét és konzultációt nem tart. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy a kiadott árazatlan költségvetés mennyiségi tételei nem változtathatók. Tétel nem törölhető és új
tétel nem vihető fel. Műszaki észrevétel nem tehető. Amennyiben Ajánlattevő részéről műszaki
észrevétel merül fel, kiegészítő tájékoztatást kérhet, kérdést tehet fel jelen dokumentáció 2.3 pontja
szerint.



Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
NYILATKOZAT közös ajánlattétel tekintetében
NYILATKOZAT igénybevételre tervezett felelős műszaki vezetőről
NYILATKOZAT az ajánlattevő által igénybevételre tervezett felelős műszaki vezető rendelkezésre
állásáról
Céges adatok
Aláírási címpéldány/aláírási minta
Kitöltött szerződés-tervezet a záradéknál aláírva
Beárazott költségvetések
Adott esetben. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
Adott esetben. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (11. sz. melléklet)
Adott esetben. Konzorciumi (közös ajánlattevői) megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Adott esetben az üzleti titkot tartalmazó iratok
Adott esetben az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb iratok dokumentumok


