
   

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Ajánlattételi felhívása 

a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

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

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. 

Kapcsolattartó: Szegő Zoltán közbeszerzési ügyintéző 

Telefon: +36 22/315-370  

Telefax:  +36 22/313-275  

E-mail: szegozoltan@kdtvizig.hu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája és a tárgyalásos eljárás indokolása: 

Az ajánlatkérő nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pontja alkalmazásával, azaz a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerint jár el a 122. §-ban foglalt eltérésekkel. 

Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja szerint. 

 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei: 

Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt, közvetlenül küldi meg az 

ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevő 

rendelkezésre. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
A közbeszerzés tárgya: 

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációját megalapozó tanulmányterv elkészítése 

 

CPV kód: 

71.24.10.00-9 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer 2800 ha-os vízgyűjtő területének rehabilitációját megalapozó 

tanulmányterv az alábbi főbb projektelemek vizsgálatával: 

- Fehérvárcsurgói tározó II. ütem kapacitás bővítés 

- Nádor-csatorna kármentesítést követő meder- és környezet rehabilitáció 110 km 

- Séd-Sárvízi-Malomcsatorna rekonstrukciója 72 km 

- Kizárólagos állami kezelésű vízfolyások és csatornák rekonstrukciója 173 km 

- Sárszentmihályi és Soponyai tározók rekonstrukciója 

- Forgalomképes vízfolyások (38 km) és belvízcsatornák (33 km) rekonstrukciója  

- Monitoring-rendszer kiépítése a teljes rendszerre  

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

Tervezési szerződés 
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6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
2013. május 31. 

 

7. A teljesítés helye:  
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. III. emelet 309. szoba. 

 

NUTS kód: HU-211 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az igazolt 

teljesítést követően, a nevére, Ft.-ban kiállított, jogszabályoknak megfelelő számla ellenében 

– a számla kézhezvételétől számított – 30 napon belül átutalással teljesíti.  

Az ajánlatkérő előleget nem ad.  

Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125. § (4) – (7) bekezdéseiben 

foglaltakra.  

Ajánlatkérő a mindenkori hatályos jogszabályok szerint jár el.  

 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Amennyiben Vállalkozó a felhívásban meghatározott teljesítési határidőhöz képest 

késedelmesen, vagy hibásan teljesít, Megrendelő kötbérre jogosult. A késedelmi, illetve hibás 

teljesítési kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5 (fél) százaléka, de maximum a nettó 

vállalkozási díj 7 (hét) százaléka. 

A tanulmányterv elkészítésének Vállalkozó számára felróható okból történő meghiúsulása 

esetén a Vállalkozó a késedelmi kötbéren túlmenően, meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka függetlenül attól, hogy 

a meghiúsulás a tervkészítés mely időpontjában következett be. A meghiúsulási kötbér a 

tudomásszerzés napján válik esedékessé. 

 

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

ajánlatot valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását: Az ajánlattevő 

nem tehet többváltozatú ajánlatot. Az ajánlatkérő kizárja a rész-ajánlattétel lehetőségét. 

 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja [Kbt. 71. § (2) bekezdés]: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja]. 

 

12. a) Kizáró okok: 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki vagy akinek az alvállalkozója vagy 

a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 

56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének a 

hatálya alá tartozik  

 

12. b) Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 122. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az 

ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének, 

valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá. 
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Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 2. § i) pontjának ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő esetében a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia [Korm. 

rendelet 12. §]. 
 

Az ajánlattevő, az alvállalkozója, és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában 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. § bekezdés szerinti kizáró okok 

hatálya alá [Korm. rendelet 10.§, Kbt. 58. § (3) bek.]. 

 

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

13.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontok: 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő), ha az alábbi 

feltételek valamelyike fennáll: 

 

P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén az egyik ajánlattevő) üzemi tevékenység szerinti 

eredménye az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző legutolsó két lezárt 

üzleti év valamelyikében negatív volt. 

 

Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 55. § (4) 

bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek.  

 

13.1.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontra vonatkozó igazolási mód:
 
 

Az ajánlattevőnek pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: 

 

P/1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 

legutolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti - saját vagy 

jogelődje - beszámolójának (egyszerű másolatban) benyújtásával (ha az ajánlattevő 

letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdésének b) pontja].  

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló 

közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját megelőző utolsó két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. 

[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont] 

Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §. (2) bekezdése szerint megkövetelt árbevétel 

mértéke: nettó 15.000.000, Ft. 

Az ajánlatkérő egyúttal utal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére is. 

 

Az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, 

hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 

55.§-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat. 
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A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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.  

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

13.2 Műszaki és szakmai alkalmassági szempontok:
 
 

Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alábbiakban meghatározott 

feltételek közül bármelyik fennáll: 

 

M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és az alvállalkozó az eljárást 

megindító felhívás megküldésének napját megelőző három évben - összességében - nem 

teljesített legalább 1 db, árvízvédelmi vagy vízrendezési célú műszaki tervdokumentáció vagy 

tanulmányterv elkészítésére vonatkozó, legalább nettó 10.000.000,-Ft értékű 

referenciamunkát. 

 

M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és az alvállalkozó nem 

rendelkezik az alábbi szakemberek bármelyikével:  

— legalább 1 fő, vízépítő mérnök tervezővel, aki egyetemi vagy főiskolai műszaki 

végzettséggel, legalább 5 év gyakorlati idővel, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti 

VZ-T korlátozás nélküli tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

13.2.2 Műszaki és szakmai alkalmassági szempontra vonatkozó igazolási mód:
 
 

Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható: 

 

M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az 

eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb 

szolgáltatásainak (legalább a szolgáltatás olyan részletezettségű leírásával, melyből 

egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltétel teljesítése, a kért ellenszolgáltatás 

összegének vagy egyéb mennyiségi adatnak, a teljesítés idejének, a szerződést kötő másik fél, 

nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, 

valamint a szerződést kötő másik fél nevében tájékoztatást adó személy neve és 

elérhetőségének megadásával) ismertetését – figyelemmel a Korm. rendelet 16. § (5) 

bekezdésében foglaltakra – az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell 

igazolni. 

Folyamatban lévő, azaz még nem teljesített munkát az ajánlatkérő nem fogad el. Egy 

szerződés keretében teljesített munka egy referenciamunkának tekintendő.  

 

M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az 

ajánlattevő, illetve vezetői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és különösen 

azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás 

teljesítéséért felelősek. 

Az ajánlathoz csatolni kell a szakember(ek) szakmai önéletrajzát, a végzettség(ük)et igazoló 

dokumentum(ok) másolatát, továbbá a szakmagyakorlási jogosultságukat és a nyilvántartásba 

vételüket igazoló dokumentum másolatát. 
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A bemutatott szakember(ek)nek az ő(ke)t bemutató szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre 

állás(uka)t bizonyító iratot alá kell írni(uk). 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt 

szakember(eke)t kötelező a szerződés teljesítése során bevonni. 

   

A Kbt. 55. §-ának (5)-(6) bekezdései alapján az előírt műszaki vagy szakmai alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül.  

A kapacitást 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. 

 

14. Az ajánlattételi határidő:  

2013. január 23. 10:00 óra 

 

15. Az ajánlat benyújtásának címe:  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. II. emelet 203. szoba. 

 

16. Az ajánlattétel nyelve és annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 

nyelven is benyújtható-e az ajánlat: az ajánlattétel nyelve a magyar, ezen kívül más nyelven 

nem nyújtható be az ajánlat. 

 

17. Az ajánlat felbontásának helye, ideje és az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A bontás helye: 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. I. emelet 114. szoba.  

A bontás időpontja:  

2013. január 23. 10:00 óra 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyek 

lehetnek jelen. 

 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap [Kbt. 96. § (4) 

bekezdés]. 

 

19. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  

2012. december 21. 

 

20. A tárgyalásos eljárás 122. § szerinti jogcíme: 

Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja szerint, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 

huszonöt millió forintot. 

 

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

Az ajánlatkérő az első tárgyalás megkezdését megelőzően megállapítja, hogy az ajánlattevők 

alkalmasak-e a szerződés teljesítésére és nem állnak-e a kizáró okok hatálya alatt.  
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Az ajánlatkérő csak a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített és kizáró okok hatálya 

alá nem eső ajánlattevőkkel kezdi meg a tárgyalást. 

 

Az ajánlatkérő lehetőség szerint 1 tárgyalási napon  kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, előre – 

sorsolással - meghatározott sorrendben. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlat teljes szakmai, pénzügyi és jogi tartalmáról tárgyalni kíván. [Kbt. 

98. § (2) bekezdése].  

 

Az ajánlattevők a tárgyalások befejezéséig külön felhívás nélkül, akár többször is 

módosíthatják az ajánlatukat. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az esetleges 

módosításokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező személy által) 

aláírva, nyomtatott formában 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 

ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve [Kbt. 95. § (4) bekezdés]. 

A tárgyalások befejezésével beáll az ajánlati kötöttség, ami azt jelenti, hogy ezt követően az 

ajánlatot, illetve az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt már nem lehet módosítani. Az 

ajánlatkérő előírja végleges ajánlat írásbeli benyújtását a tárgyalások befejezésének 

időpontjáig. Az ajánlatkérő a tárgyalások befejezésének időpontját a tárgyalások során fogja 

meghatározni. 

 

22. Az első tárgyalás időpontja és helye: 

Az első tárgyalás időpontja:  

2013. február 6. 10:00 óra 

Az első tárgyalás helye:  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. I. emelet 114. szoba. 

 

23. Egyéb információk: 

1) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

2) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelményeket a 

minősített ajánlattevők jegyzékébe való felvételhez szükséges minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbban határozta meg az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények 

vonatkozásában. 

 

3) Az ajánlatot 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, cégszerűen (vagy szabályszerű 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, folyamatos lapszámozással 

ellátva, 1 db lezárt csomagolásban kell benyújtani az alábbi helyen: Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. II. emelet 203. szoba. 

A csomagolásra rá kell írni: „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációját megalapozó 

tanulmányterv, ajánlat”, valamint azt, hogy „Felbontani kizárólag az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad!” 

Az ajánlatok példányait növekvő sorrendben 1-3-ig, azok fedlapján megfelelő sorszámmal 

kell ellátni. Az eredeti példányra rá kell írni: „eredeti”, a többi fedlapjára pedig „másolat”. 

Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, az „eredeti” jelzéssel ellátott példányt 

kell irányadónak tekinteni. 
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Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. A felolvasólapon fel kell 

tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért ellenszolgáltatás összegét, valamint azokat a 

főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján 

értékelésre kerülnek. Az ajánlathoz kötelező tartalomjegyzéket mellékelni. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat kötelezően egy példányban, 

elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.  

Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni arról, hogy az 

ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 

file-ban rögzített) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

4) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat 

összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, 

illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

5) Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 40. § (1)] 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni; 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bekezdés]. 

 

7) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § 

(5) bekezdés]. 

 

8) Az ajánlathoz továbbá csatolni kell az alábbiakat: 

- a képviseleti jog igazolása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint az 

alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében az ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az ajánlattevő és az 

alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezet tekintetében az 

ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) 

aláírási címpéldánya(i)t vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit, az ajánlat 

meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

meghatalmazást; 

 

9) A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása – az ajánlati adatlap 

(felolvasólap) kivételével – nem kötelező. 

Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot (felolvasólapot) 

megfelelően kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. 

 

10) A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. vagy a jelen 

ajánlattételi felhívás által előírt igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az 

előírt nyilatkozatokat azonban kizárólag eredeti formában vagy hiteles másolatban lehet 
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benyújtani. Az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatok az ajánlattételi határidőt megelőző 

60 napnál nem lehetnek régebbiek. 

 

11) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő valamely, a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a 

Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 

ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) 

bekezdése szerint igazolni, és ha ezen nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 

nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell jelölnie azt a nyilvántartást, melyből az érintett 

adatok, tények megismerhetőek.  

 

12) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában meghatározottak szerint lehetőséget biztosít a 

hiánypótlásra. 

 

13) Közös ajánlattétel esetén vagy konzorciumi megállapodás becsatolása szükséges, vagy 

valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy 

nyertességük esetén a megkötésre kerülő szerződésben a közös ajánlattevők egymás 

szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

14) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdésének alkalmazása 

esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel (szervezettel) köt 

szerződést. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötésekor a Kbt. szerinti teljesítési 

biztosítékot nyújtani, melynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás öt százaléka.  

A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél MÁK 10029008-01712041-00000000 számú 

számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A teljesítési biztosíték ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása a szerződéskötés feltétele, 

amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján jogosult a 

szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel megkötni. 

 

15) Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordítással együtt köteles 

becsatolni. 

 

16) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra – előírja, hogy az 

ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek 

(hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 

tájékoztatást kaphat. 

 

17) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés megvalósítására nettó 

14.566.929,- Ft áll rendelkezésére.  

 

           Dr. Csonki István 

                                                                                                         igazgató 
 


