AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 11.
Város/Község: Tengelic
Postai irányítószám: 7054
Kapcsolattartási pont(ok):
E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

Ország: Magyarország
Telefon: 06-74/432-122
Fax: 06-74/532-008

b) A közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. 122./A § -a szerinti, nemzeti értékhatárokat elérı értékő
hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a
százötvenmillió forintot.
c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlatkérı az ajánlati dokumentációt
(nyilatkozatminták, szerzıdéstervezet, mőszaki dokumentáció) a felhívás megküldésének napján,
elektronikus úton, térítés nélkül megküldi az ajánlattevık részére.
d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Útburkolat megerısítés és útépítés Tengelic Községben
A teljes mennyiség:
1. rész: Móra F. utca útépítési munkái
- aszfaltburkolat vágása 24 fm
- meglévı burkolatfelület marása 22 m2
- földfeltöltés és kitermelés jármőre rakva 823,7 m2
- tükör készítés 1406,7 m2
- betonrétegek bontása 17,7 m2
- homokos kavics fagyvédıréteg ágyazat készítése 118,7 m3
- M56 jelő mechanikai stabilizáció készítése, tömörítése 297,6 m3
- Ckt cement stabilizáció készítése 273,4 m3
- AC-11 kopóréteg aszfaltozása 1497,4 m2
- sárrázó készítése, terméskı szórással 21,3 m3
- zuzalékolt padka építése 0/50, tömörítése 703,9 m2
- közmőaknák szintbeemelése 3 db
- út melletti szikkasztó árok készítésem keresztmetszet javítása 319,5 fm
2. rész: Óvoda utca útburkolat megerısítési munkái
- aszfaltburkolat vágása 47,5 fm
- meglévı burkolatfelület marása 24,6 m2
- földfeltöltés és kitermelés jármőre rakva 197,6 m2
- tükör készítés 933,2 m2
- betonfelületek bontása 245,4 m2
- betonfelületre tapadást javító bitumenes emulzió permetezése 1977,6 m2
- homokos kavics fagyvédıréteg ágyazat készítése 72,6 m3
- M56 jelő mechanikai stabilizáció készítése, tömörítése 297,6 m3
- Ckt cement stabilizáció készítése 54,4 m3
- AC-16 aszfalt kiékelı kötıréteg, a meglévı beton süllyedések és repedések kitöltése,
tömörítése 245,4 m2
- AC 11 kopóréteg aszfaltozása 2340,2 m2
- SAMI feszültségmentesítı réteg készítése 1977,6 m2
- zuzalékolt padka építése 0/50, tömörítése 494,4 m2
- közmőaknák szintbeemelése 9 db
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Becsült értéke: a Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás becsült értéke:
1. rész: Móra F. utca útépítési munkái nettó 19 515 423 Ft
2. rész: Óvoda utca útburkolat megerısítési munkái nettó 21 167 147 Ft
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy
45233120-6
e) A szerzıdés meghatározása: Útburkolat megerısítés és útépítés Tengelic Községben vállalkozási
szerzıdés keretében
f) A szerzıdés idıtartama: szerzıdéskötéstıl számított 60 nap
Az egyes részek teljesítésének határideje
1. Móra F. utca útépítési munkái: szerzıdéskötéstıl számított 60 nap
2. Óvoda utca útburkolat megerısítési munkái: szerzıdéskötéstıl számított 60 nap
g) A teljesítés helye: Tengelic – Óvoda utca, hrsz. 350
Tengelic – Móra F. utca, hrsz.1170/1
h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A felek rögzítik, hogy a szerzıdés finanszírozása az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések
pénzneme a magyar forint.
A Vállalkozó 1 részszámla (50 %-os mőszaki készültségnél) és a befejezéskor (a mőszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárásakor) a végszámla benyújtására jogosult.
Az ajánlatkérı részérıl a (rész)teljesítés ellenértéke a szerzıdésszerő (rész)teljesítést követıen, a
szerzıdésszerő és a jogszabályoknak megfelelı (rész)számla (és mellékletei) ajánlatkérı általi
kézhezvételét követıen 30 napon belül, forintban, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130.§ (1) bekezdés, Ptk. 6:130§ (1) bekezdése, és az
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a.
Az ajánlatkérı tájékoztatja az Ajánlattevıket, hogy a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5 %-ának
megfelelı összegő tartalékkeretet határoz meg, amely nem része az Ajánlattevı által megajánlott
ajánlati árnak és nem illeti meg automatikusan az Ajánlattevıt. A tartalékkeret felhasználásának
részletes szabályait az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Az Ajánlattevı - a tartalékkeret nélkül számított - nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelı összegő, de
legfeljebb 68 millió forint elılegként történı kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (1) - (2) bekezdése
értelmében.
Az elıleg kifizetésére a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor azzal, hogy
Ajánlattevı elıleg-visszafizetési biztosítékot nyújt. Az elıleg a végszámla értékébıl kerül levonásra.
Az elıleget az Ajánlattevı – az elılegbekérı okirat benyújtásával – igényelheti az Ajánlatkérınél.
Az Ajánlatkérı az értesítéstıl számított 5 napon belül jelezheti az elıleggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hiányában az elıleg-igénylést az Ajánlatkérı részérıl elfogadottnak kell tekinteni. Az
Ajánlattevı köteles a folyósított elılegrıl számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérı részére megküldeni.
Az elıleg jóváhagyott összegét az Ajánlatkérı elılegbekérı okirat kézhezvételétıl számított 15
napon belül folyósítja az Ajánlattevı részére.
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i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetıségét vagy annak kizárását: Az ajánlattevı többváltozatú
(alternatív) ajánlatot nem tehet, a részajánlattétel lehetıségét az ajánlatkérı nem biztosítja.
j) Az ajánlatok értékelési szempontja: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körőnek kell lennie,
vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevıi kifizetési igényt, beleértve a szerzıt megilletı
vagyoni jogok átengedésének és a felhasználására adott engedélyének ellenértékét is (amely alapján
az ajánlatkérı közzéteheti, továbbadhatja, átterveztetheti vagy belátása szerint átengedheti,
átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
szerzıdés megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától,
valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás teljes körő
megvalósításához, a szerzıdésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevı ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebbıl eredı
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérıre és ez nem mentesíti a teljesítési
kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplı áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevık semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az Ajánlattevık csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerzıdéskötés valutaneme is
csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérı számára.
k) A kizáró okok
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági
szereplı, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, és az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel
szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevı gazdasági szerelıt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok
az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek csak nyilatkoznia kell,
továbbá nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni arról,
hogy szabályozott tızsdén jegyzett társaságnak minısül-e.
Ha az ajánlattevıt nem jegyzik szabályozott tızsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani.
l) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:
Az ajánlattevı alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
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P1) a saját vagy a jogelıdjének a felhívás feladását megelızı utolsó három, pénzügyileg lezárt év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye
negatív.
P2) a közbeszerzés tárgyából (útfelújításból, útépítésbıl, parkoló építésbıl, parkoló felújításából és
az ezekhez kapcsolódó közmőépítésbıl) származó árbevétele összesen nem éri el az elızı három
üzleti évben 45 000 000 Ft-ot
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezıi névjegyzékében megjelenített, a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdés elıírásainak megfelelı dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplı megfelel az
ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérı a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A P2) pontban elıírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevık együttesen is
megfelelhetnek, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerően kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ajánlattevı a Kbt. 55. §
(5) bekezdése alapján, kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl
függetlenül.
A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási móddal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd szerzıdés teljesítésének
idıtartama alatt

M.1) Az ajánlattevı alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásnak napját
megelızı 60 hónapban összesen legalább 3 darab, befejezett (sikeres mőszaki átadás-átvétellel
lezárt) útfelújítással, útépítéssel és az ezekhez kapcsolódó közmőépítésbıl kapcsolatos tárgyú
referenciákat, amelyek magukba foglalnak: legalább az egyik referencia ellenértéke elérte minimum
a nettó 30 millió forintot. (Amennyiben az ajánlattevı a Kbt. 55.§ (6) bekezdés b) pontja alapján más
szervezet kapacitására támaszkodik, ezen alkalmassági szempont igazolásakor, akkor ezen
referenciát az ajánlatkérı a szerzıdés egészére vonatkozónak tekinti a kezességvállalás
szempontjából!)
M.2) Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1.) Közlekedési építményekre vonatkozó (MV-KÉ/A) jogosultsággal rendelkezı felelıs mőszaki
vezetı.
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelt 1. sz. melléklet IV.3.2.)

A megkövetelt igazolási mód:
P.1) Az utolsó három évre vonatkozó saját vagy jogelıdje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának másolata (ha a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország joga elıírja
közzétételét); amennyiben az ajánlatkérı által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
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megismerhetı, a beszámoló adatait az ajánlatkérı ellenırzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges; (310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet
14.§ (1) bekezdés b) pontja)
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától
számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelrıl” szóló 2000
évi C. törvénynek megfelelı módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérı.
Ha az ajánlattevı jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérı által elıírt teljes
idıszakban, mert az idıszak kezdete után kezdte meg mőködését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérı az ajánlattevı
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát jelen pont vonatkozásában megállapítja, ha mőködésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (útfelújításból, útépítésbıl, parkoló építésbıl, parkoló felújításából és
az ezekhez kapcsolódó közmőépítésbıl) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri vagy meghaladja a 30 000 000 Ft-ot
P2) Az elızı három üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (útfelújításból, útépítésbıl,
parkoló építésbıl, parkoló felújításából, és az ezekhez kapcsolódó közmőépítésbıl) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételérıl szóló nyilatkozat, attól függıen, hogy az
ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja)
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények megfelelése során a Kbt. 55.§ (4) –
(6) bekezdései megfelelıen alkalmazandók.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevı a jelen
felhívás III.2.2) pontjának P1) és P2) alpontjában elıírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában mőködik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, úgy az ajánlattevı
kiegészítı tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában mőködik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételrıl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban elıírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérı által elfogadott módjáról.
M.1.) Az ajánlattevı választása szerint:
M1) Az ajánlattevı (közös ajánlattevık) ismertesse a felhívás feladásának napján megelızı 60
hónapos idıszakban sikeresen befejezett (sikeres mőszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentısebb
útfelújítással, útépítéssel, (és az ezekhez kapcsolódó közmőépítéssel) kapcsolatos referenciáit,
legalább a következı tartalommal: teljesítés helye, és ideje, (a befejezési határidı pontos, naptári
napban megadott megjelölése), a szerzıdést kötı másik fél megjelölése, megrendelı részérıl
felvilágosítást adó személy nevét és telefonszáma, az építési beruházás tárgya és szükség esetén
mőszaki paraméterei olyan részletességgel, hogy azokból az alkalmasság megállapítható legyen, az
ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek
megfelelıen történt-e, továbbá jelezni, kell, hogy a bemutatott referencia munkát a referenciát
biztosító személy végezte-e el (saját teljesítés).
A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a 16. § (3) bekezdés
szerint a Megrendelı (a szerzıdést kötı másik fél) által adott és aláírt referencia levéllel (egyszerő
másolatban) kell alátámasztani.
A referenciaigazolásból egyértelmően megállapíthatónak kell lennie a szakmai alkalmasság
minimumkövetelményének való megfelelés.
A bemutatásnál elegendı kitérni az alkalmassági elıírásoknak megfelelı számú referenciára!
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M2) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minıség-ellenırzésért felelısöknek
- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. Az
ajánlattevınek a bemutatás a során nyilatkozatban kell megjelölnie, hogy mely szakembert mely
pozícióra mutatják be, jelölik.
Amennyiben a bemutatott FMV szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban,
a
nyilatkozatban
meg
kell
adni
nyilvántartási
számot.
Valamennyi olyan szakember tekintetében, aki nem saját állományú (munkaviszonyban, tagi
jogviszonyban áll az alkalmasságot igazoló szervezettel) a rendelkezésre állási nyilatkozatot is
csatolni kell.
- Amennyiben a felelıs mőszaki vezetı, nem szerepel a nyilvántartásban vagy nem ellenırizhetı a
nyilvántartáson keresztül, cégszerő nyilatkozatot kell csatolni, hogy nyertesség esetén a bemutatott
szakember(ek) kamarai nyilvántartásba vétellel a szerzıdés megkötéséig rendelkezni fog(nak).
Ebben az esetben az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba
vétel elmaradása a szerzıdéskötéstıl való visszalépést jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdés alapján és
ajánlatkérı a második legkedvezıbb ajánlattevıvel köt szerzıdést (amennyiben megjelölte).
A bemutatásnál elegendı kitérni az alkalmassági elıírásoknak megfelelı számú szakemberre.
A mőszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények megfelelése során a Kbt. 55.§ (4)-(5)
bekezdés és (6) bekezdése a) és b) pontjai megfelelõen alkalmazandók
m) Az ajánlattételi határidı: 2014. július …napján 10:00 óra
n) Az ajánlat benyújtásának címe: Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.
Az ajánlatokat mind személyes, mind postai úton erre a címre kell eljuttatni.
o) Az ajánlattétel nyelve: A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemő levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvő nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Ajánlatkérı a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvő okiratokat, nyilatkozatokat
nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevı által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni
közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghőségét az ajánlattevı cégszerő
aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak,
akkor az hamis nyilatkozattételnek minısül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.
p) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
Az ajánlatok felbontásának helye: Tengelic Község Önkormányzata 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.
Polgármesteri iroda
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2014. július …. napján 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdésben
meghatározottak.
q) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama: Az ajánlattételi határidı lejártát követı 30 nap.
r) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adat: s) Egyéb információk
1./ Az ajánlat tartalmi és formai követelményei: Ajánlattevınek jelen Ajánlattételi felhívásban és
annak mellékleteiben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevınek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges
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pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó
nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia. Jelen Ajánlattételi felhívás
mellékleteként feltüntetett nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérı az ajánlat elkészítésének könnyítése
céljából bocsátja az Ajánlattevık rendelkezésére, melyeknek használatuk nem kötelezı, az
ajánlatkérı elfogad más, cégszerően aláírt nyilatkozatokat is, melyeknek azonban minimálisan
tartalmazniuk kell a mintában meghatározott tartalmi elemeket!
2./ Ajánlat formája és aláírása: Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell
benyújtania az ajánlatot. Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és
legalább a cégszerő nyilatkozatoknál megjelölt helyeken alá kell írnia az Ajánlattevı cégjegyzésre
jogosult képviselıjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy
Ajánlattevı nevében eljárjanak. Ebben az esetben meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell.
A benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat ("Az ajánlatnak
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan") eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatot összefőzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Amennyiben az
ajánlatban javítást hajtottakra végre, azt a cégszerő aláírással kell ellátni.
3./ Ajánlat lezárása és jelölése: Ajánlattevınek az ajánlat mindenképpen lezárt borítékban, vagy
csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) minimum az eljárás tárgyát és az
„Ajánlattételi határidı lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.
Ha az ajánlatot tartalmazó boríték (csomag) nincsen a fentiek szerint lezárva az ajánlat
érvénytelen! Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelıen megcímezve,
akkor az Ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves helyre történı
továbbításáért, vagy idı elıtti felbontásáért.
4./ Az ajánlatkérı nem ír elı ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget!
Ajánlatkérı ugyanakkor a következı szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elı:
Kötbér: A nyertes ajánlattevınek, (alvállalkozójának, teljesítési segédjének) felróható késedelmes
teljesítés esetén 40.000,- Ft/nap, de mind maximum, a tartalékkeret nélkül számított, nettó ajánlati ár
(vállalkozói díj) 30 %-a összegő késedelmi kötbérre jogosult, amely a kötbérterhes határidıket
követı napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az
ajánlattevıt a szerzıdésszerő teljesítés alól! Az Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy 30
napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerzıdéstıl indokolás nélkül egyoldalú
nyilatkozattal elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. Ebben
az esetben a Megrendelı a késedelemi kötbér helyett mind a négy részajánlati körben a tartalékkeret
nélkül számított nettó ajánlati ár (vállalkozó díj) 30%-nak megfelelı összegő meghiúsulási kötbérre
lesz jogosult.
A nyertes ajánlattevı tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy jelen pontban foglaltak
értelmezésében szerzıdésszegésnek minısül – a szerzıdésben foglaltakon túlmenıen - különösen, de
nem kizárólagosan, ha a nyertes ajánlattevı
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csıd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban;
- 30 napot meghaladó idıre köztartozóvá válik;
- a szerzıdés (rész)teljesítését határidıben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével
- érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;
7

-

érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását elıidézı körülmény;
tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértı volta ellenırzésre jogosult
szerv által megállapításra kerül;
a szállítói elıleg összegét a szerzıdés teljesítését biztosító céltól eltérı módon hasznosítja
vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenırzését megakadályozza;
valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlıen bebizonyosodik.

Jótállási idı: 5 év
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték. A jótállási
kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan, a teljesítés idıpontjától érvényes, a megajánlott jótállási
idı lejártakor tartandó garanciális felülvizsgálati eljárás lezárását követı 60 napig lehívható
biztosíték: összege a nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 5 %-a. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126.§
(4) bekezdés szerint a teljesítés idıpontjában kell biztosítani. A jólteljesítési biztosíték megfelelı
formában és tartalommal történı nyújtásáról az Ajánlattevınek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
Az elıleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték: A II részajánlati körben elıleg igénylése esetén arra
az esetre, ha a Vállalkozó az elıleg kifizetését követıen a szerzıdés teljesítését egyáltalán nem kezdi
meg, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be szerzıdésszerően, vagy ha a Megrendelı a Vállalkozónak
felróhat okból a szerzıdéstıl eláll, vagy azt felmondja, és a Vállalkozó elmulasztotta az elıleg
visszafizetését (ebben az esetben a még be nem számított elıleg összege kerül lehívásra)! A
Megrendelı javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) szerinti biztosíték. Az elıleg nyújtásának
feltétele az elıleg visszafizetési biztosíték megfelelı formában történı szolgáltatása. Az elıleg
visszafizetésére vonatkozó biztosíték elılegszámlával egyidejőleg történı nyújtásáról Ajánlattevınek
az ajánlatában csak nyilatkoznia kell.
A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
5./ Az ajánlattevınek az ajánlatban- nemlegesség esetén is - nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra! (lásd nyilatkozat mintákat)
6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevı nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e (Kbt. 60.§ (5)
bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat)
7./ Az Ajánlatkérı idıszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérı a
nyertes ajánlattevıtıl nem követeli meg, és nem is engedélyezi gazdasági társaság létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevıknek megállapodást (konzorciális szerzıdés) kell
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevık egymás közötti és az ajánlatkérıvel
való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következı kötelezı elemeket kell tartalmazni:
- a vezetı konzorciumi tag (a képviselı) megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül
jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési
eljárásban megtehetı jognyilatkozatok tekintetében;
- a külön-külön a közös ajánlattevık azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követıen
a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges
munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl.
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A konzorciális szerzıdést csatolni kell az ajánlathoz.
8./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplı képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási
címpéldányát vagy ezzel egyenértékő okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére egyéb személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy
meghatalmazásának eredeti példányát.
9./Ajánlatkérı felhívja Ajánlattevık figyelmét, hogy a dokumentáció, valamint annak mellékleteként
kiadott mőszaki leírás és tervdokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is tartalmazhat. A
meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetıleg szabadalomra
vagy védjegyre történı hivatkozások tájékoztató jellegőek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmő
meghatározása érdekében történtek. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdésében
foglaltakra, ajánlatkérı a dokumentációban elıírt mőszaki paraméterek esetében az adott típussal
egyenértékő teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevınek ajánlatában
mőszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékőség fennállását.
10./ A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a dokumentumok egyszerő másolatban
benyújthatók, kivétel ahol követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okiratról, vagy
jognyilatkozat megtételére, képviseletre vonatkozó meghatalmazásról van szó, vagy ahol jogszabály
ettıl eltérıen rendelkezik.
10./ Ajánlatkérı az aláírási jogosultságok ellenırzése céljából az ajánlattevı(k), alvállalkozók, az
ajánlatban nyilatkozatot tevı egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenırzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhetı el, akkor az ajánlatban
csatolandó az ajánlattevı(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az
ajánlattételi határidı lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerő másolata.
Egyéni vállalkozó esetében adószám megadása esetén ajánlatkérı ellenırzi az elektronikus
nyilvántartásban.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához
igénybe vett gazdasági szereplı képviseletére (cégjegyzésére) jogosult azon személy aláírási
címpéldányát vagy ezzel egyenértékő okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírási-mintát) másolatban, akik az ajánlatot jegyzik. Amennyiben az elızıekben felsoroltak a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat, vagy más
személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti
példányát
is.

11./ Az ajánlattevık a felhívásban, valamint a kiküldött anyagokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást kérhet, kizárólag az a) pontban meghatározott
elérhetıségeken! A kiegészítı tájékoztatás keretében feltett kérdéseket írásban az Ajánlatkérı
nevében eljáró faxszámára (74/532-008) kell megküldeni, megjelölve a kapcsolattartó személyét, fax
számát és email címét, ahová az ajánlatkérı nevében eljáró a válaszokat megküldheti!
Az eljárás során az Ajánlatkérınek megküldésre kerülı okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az
eljárás rövid megnevezését. A kérdéseket ezzel egyidejőleg – a könnyebb megválaszolhatóság
érdekében – elektronikusan, szerkeszthetı formában is el kell juttatni a tengelicpolghiv@t-online.hu
mail címre is.
A kiegészítı tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt ésszerő határidın belül kell megadni.
Az Ajánlatkérı tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevıket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérı csak
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az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 4. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja
garantálni; a késıbb beérkezett kérdéseket az ajánlatkérı a Kbt. 45. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak
szerint kezeli.
12./ Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy olyan telefax-elérhetıséget adjon meg, amely a
megküldendı dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítı tájékoztatás idıben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres
elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevı, illetıleg valamennyi közös Ajánlattevı
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendı. Amennyiben a fentiek ellenére az Ajánlattevı olyan
telefax elérhetıséget ad meg, amely valamely, a fogadó (Ajánlattevıi) oldal hibája miatt nem érhetı
el, vagy a készülék nem képes a küldendı üzenet fogadására, az Ajánlattevı részére a kiegészítı
válaszok postai úton kerülnek megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevı jogszerően nem
kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérı formáját!
13./ Az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl
függetlenül.
Ebben az esetben:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az
ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektıl eltérıen akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erıforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
14./ Ha a hiánypótlás benyújtása során, az ajánlattevı új gazdasági szereplıt mutat be, úgy
amennyiben a korábban nem szereplı gazdasági szereplıre tekintettel lenne szükséges újabb
hiánypótlás, az ajánlatkérı nem rendel el újabb hiánypótlást.
15./ Az ajánlatkérı az ajánlattevık számára elıírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés
teljesítése során meg kell felelni. Információt az alábbi hatóságoktól kaphat
• Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelısége
• NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Fıigazgatósága
• Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
22./ A nyertes Ajánlattevınek/Vállalkozónak - ha nem rendelkezik ilyen típusú biztosítási fedezettel
– a beruházásra vonatkozóan az alábbi tartalmú biztosítást kell kötnie a szerzıdéskötés idıpontjáig:
I.) Teljes körő építés-szerelés biztosítási fedezet (C.A.R.-E.A.R.), melynek ki kell terjednie a
beruházás ÁFA nélküli nettó összegével megegyezı biztosítási összeggel a dologi károk fedezetére
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(ép-szer biztosítás I. fejezet), és terjedjen ki a beruházási fıösszeg 10%-át elérı többletköltség
biztosítási fedezetre is.
A felelısség biztosítási fedezet (II. fejezet) esetében az általános kártérítési limit legalább
10.000.000,- Ft legyen káreseményenként.
A kiegészítı záradékok között szerepelnie kell:
- 002. sz. keresztfelelısségi záradéknak a II. fejezet szerinti limittel,
- 004. sz. szavatossági kiterjesztett fedezet záradéknak min. 12 hónap idıtartamra,
- 119. sz. kiegészítı záradéknak (Az Ajánlatkérı/Megrendelı meglévı vagyontárgyainak és a
biztosított felelıs ırzésében lévı vagyontárgyak fedezete)
Kártérítési limit: 10MFt/kár/idıszak
- 120. sz. kiegészítı záradéknak – környezı épületek fedezete (vibráció, alapzat gyengítése) - limit:
15MFt/kár/idıszak,
A meglévı vagyontárgyak, környezı épületek állapotfelmérése elıírt!
A biztosításban a szakaszos kivitelezésre vonatkozó limit (106. és 117. záradékok) nem lehet
kevesebb, mint a kivitelezésben ténylegesen egy szakasz hossza.
Az elıírt záradékok esetében további limitálás nem lehetséges.
A biztosítási szerzıdésben az Ajánlatkérı/Megrendelı, mint beruházó szerepeljen együttbiztosított
félként, ugyanígy együttbiztosított legyen a szerzıdésszerően résztvevı összes fı-, társ- és
alvállalkozó is.
II.) A kivitelezésben résztvevı összes felelıs mőszaki vezetınek érvényes szakmai
felelısségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelısségbiztosításnak ki kell terjednie az összes
alvállalkozói teljesítésre is.
Kártérítési limit legalább: 10.000.000,- Ft/kár/év
III.) A nyertes Ajánlattevınek/Vállalkozónak munkáltatói felelısségbiztosítással kell rendelkeznie
legalább 10MFt/kár/év limittel, valamint ezt az összes alvállalkozójának elı kell írnia.
Ha a nyertes Ajánlattevı/Vállalkozó már rendelkezik ilyen típusú biztosítási fedezettel, vagy keretszerzıdéssel, akkor a szerzıdés megkötését megelızıen igazolnia kell, hogy a meglévı szerzıdése a
fenti feltételekkel a közbeszerzési eljárás tárgyát képezı beruházásra szólóan is érvényben van. A
fedezet fennállásának igazolási módja: a biztosító által kiállított részletes fedezet igazolás, vagy a
vonatkozó biztosítási kötvény.
A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérıje/Megrendelı fenntartja a jogot, hogy az általa foglalkoztatott
biztosítási szakértıjével a megfelelı terjedelmő biztosítási fedezet fennállását ellenıriztesse.
Amennyiben a biztosítási szerzıdés a szokásostól eltérı önrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, úgy az Ajánlatkérı/Megrendelı kötelezheti a megbízottat a biztosítási szerzıdésének
módosítására.

w) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. ….
1. számú melléklet: Nyilatkozatminták (elektronikusan kerül megküldésre)
2. számú melléklet: Szerzıdéses feltételek (elektronikusan kerül megküldésre)
3. számú melléklet: Mőszaki dokumentáció (elektronikusan kerül megküldésre)
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