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Eljárást megindító felhívás 

a) Az ajánlatkérő
neve: Nagyér Községi Önkormányzat 
címe: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33. 
telefonszáma: +36 (62) 521910 
e-mail címe: polgarmester.nagyer@oroscom.hu 
eljárásban ajánlatkérő képviselője: Lőrincz Tibor, polgármester 

Lebonyolító szervezet: 
neve: Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 
címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.  
telefonszáma: +36 (20) 273 8214 
e-mail címe: palfi.timea@csongrad-megye.hu 
honlap címe: http://kozbeszerzesek.atw.hu/ 
eljárásban ajánlatkérő képviselője: Weszely Tamás 

b) A közbeszerzési eljárás fajtája
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik
Rész, nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § (1) bekezdés - szerinti közvetlen megküldött
felhívással indított közbeszerzési eljárás.

c) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a felhívás megküldésével egy időben. A közbeszerzési dokumentumok
szabadon letölthetőek a http://kozbeszerzesek.atw.hu/ oldalról. A közbeszerzési
dokumentumokat megnyitásához szükséges jelszó: „nagyer”. A dokumentáció csak
elektronikusan elérhető!

d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Marosháti gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése.
45233161-5 Gyalogút építése.
Meglévő gyalogtúra hálózat fejlesztése 10 megvalósítási helyszínen.

e) A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés

f) Annak feltüntetése, ha keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus
árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
2018. november 30.

h) A teljesítés helye
1. rész: Nagyér, Petőfi utca 17., 18., 19., 23., belterület 146, 148 hrsz., külterület 093/1.,

087/3., 0106/1. hrsz.
2. rész: Nagyér, Szabadság utca 75.
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i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A Vállalkozó a szerződés aláírását követően előleg számla benyújtására jogosult, ennek
értéke legfeljebb 25 % lehet. Az előleg számla értékével a végszámlában kell elszámolni,
ha annak értéke kisebb az előlegszámlánál, akkor már az előző részszámlából kell az
előlegszámla és végszámla értékének különbözetével elszámolni. A teljesítés ideje a
Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
foglalt alábbi feltételekkel teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 5 darab részszámlát
(beleértve a végszámlát is):
 Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az

általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult
teljesítéskor.

 Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb
a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet

k) A rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárás
1. rész: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. beavatkozási helyszín
2. rész: 4. beavatkozási helyszín,

l) Az ajánlatok értékelési szempontjai

Értékelési részszempont Súlyszám 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 60 
2. Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka (hónap) 20 
3. Az ajánlatban szereplő szakember rendelkezik magasépítési

szakmai tapasztalattal (év) 20 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutató 1. 
számú melléklet 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft 
Excel programot fog használni a pontszámítás során).
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2. Kötelező jótállási időn túl vállalt jótállás időszaka (hónap)

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont kapcsán azt értékeli, hogy ajánlattevő a 
szerződés keretében elkészült létesítményekre a szerződés tervezetben leírt jótállási 
időtartamon felül milyen többlet jótállási időtartamot vállal hónapokban kifejezve. Az 
ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legmagasabb többlet jótállási időtartam) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési 
Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutató 1. számú 
melléklet 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (Avizsgált/ Alegjobb) × (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft 
Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
3. Az ajánlatban szereplő szakember rendelkezik magasépítési szakmai

tapasztalattal (év)

Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont kapcsán azt értékeli, hogy ajánlattevő által az 
alkalmasság igazolásánál megjelölt szakember mennyi időtartamú releváns 
(magasépítési) szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ajánlatot a matematikai kerekítés 
szabályai alapján egész években kérjük megadni. Releváns gyakorlat alatt értendő a 
magasépítési területen, mint felsőfokú műszaki szakemberként végzett tevékenység, pl: 
műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, építés szervezés, koordinálás. A gyakorlatban ne 
tartozik bele az az tevékenység, amihez nem szükséges a releváns (magasépítő) műszaki 
felsőfokú végzettség. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában több szakembert megjelöl, 
ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan ajánlatkérő mely szakembert vegye 
figyelembe az értékelés során. Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a 
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legtöbb releváns szakmai gyakorlat) 100 pontot ad, 
a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó 
képletet a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló 
útmutató 1. számú melléklet 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere 
tartalmazza. 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (Avizsgált/ Alegjobb) × (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft 
Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összes pontszáma a 
legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a 
felhívásban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

m) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá
tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.). Kormányrendelet 17. §-a alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában:

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya
alá.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a
kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők az eljárást megindító felhívás
megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy
nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés
tárgyából (építés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről,
attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szólónyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés 
tárgyából származó (építés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 
három évben együttesen nem éri el a nettó 40.000.000,- Ft-ot, amennyiben ajánlattevő 
csak egyik rész vonatkozásában tesz ajánlatot úgy a 20.000.000,- Ft-ot. 
Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1. Az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, 
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellé ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítésben részt vesz, önéletrajzát és végzettségét, 
képzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát. Az önéletrajzból egyértelműen 
azonosíthatónak kell lenni az építés területén, mint felsőfokú szakember szerzett 
tapasztalatok idejének. 
Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek körében legalább 1 fő műszaki felsőfokú végzettségű szakemberrel. 

o) Ajánlattételi határidő
2017. november 27. 10. óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

p) Ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja
Nagyér Községi Önkormányzat
6917 Nagyér, Szabadság utca 33.
Postai úton, vagy szermélyesen

q) Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. Az
eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat, annak szem előtt tartásával,
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
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r) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye
2017. november 27. 10. óra
6917 Nagyér, Szabadság utca 33.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti
személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdései szerint jár
el.

s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

t) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja
Nem releváns.

u) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött

v) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek
Nem releváns.

w) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre vonatkozó adatok
A projekt Európai Uniós forrásból támogatott. Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-CS1-
2016-00019

x) Egyéb információ
1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás
iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)

bekezdésére vonatkozóan.
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk

ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő

alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már

ismert alvállalkozókat.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az

ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos

követelmények.
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind
közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §
(1) – (8) bekezdéseire.
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7. Formai előírások
Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.
 az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy
a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell,
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen
lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való
hivatkozása érdekében szükséges;

 az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően)
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és egy elektronikus példányban,
(a papír alapú ajánlatról szkennelt .pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy
pendriveon)) kell beadni,

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak;

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

 a zárt csomagon „Ajánlat – Csapadékvíz-elvezető csatorna építése” valamint:
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel!” megjelölést kell feltüntetni.

 az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási
pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen
kézbesített ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

9. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján
őrzi meg.
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10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény
9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó
megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő
a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit,
melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem
képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi
meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

12. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában
foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.
§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

14. Irányadó Jog
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki
nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket
a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen eljárásban nem tart.
16. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli 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.

18. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározottak szerinti szakmai ajánlatot kell
ajánlatához csatolnia. (Árazott költségvetés.)

y) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja
2017. november 15.


