
1 
 

Ajánlattételi felhívás 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárásban. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nemzeti azonosítószám: 
AK216252 

Postai cím: VILLA FILIP TÉR 8. 

Város: RÉVFÜLÖP NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8253 Ország: MAGYARORSZÁG 

Kapcsolattartó személy: KONDOR GÉZA POLGÁRMESTER Telefon: +36 87464244 

E-mail: jegyzo@kors.t-online.hu  Fax: +36 87563338  

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.revfulop.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: 
www.kozbeszerzes.hu (Közbeszerzési Adatbázis) (URL) 
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 
 a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet) Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., kapcsolattartó: Asbóth-Tóth 
Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tothxkrisztina@gmail.com 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
 elektronikus úton: (URL) 
 a fent említett címre 
 a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 
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 Központi szintű 
  Regionális/helyi szintű 
 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
 Villamos energia 
 Földgáz és kőolaj kitermelése 
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
 Víz 
 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 
 Kikötői tevékenységek 
 Repülőtéri tevékenységek 
 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Révfülöp, 1278 hrsz-ú ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, 
átalakítása, fedett színpad, tároló és védőtető építése 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45237000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Révfülöp, 1278 hrsz-ú ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása, 
fedett színpad, tároló és védőtető építése 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 
 Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  
 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

Az építési beruházás során elvégzendő munkafolyamatok térbeli és időbeli egységet alkotó feltételeire tekintettel a 
részekre történő ajánlattétel biztosítása többlet költség és humánerőforrás igénybevételét tenné szükségessé (pl. 
Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása, kivitelezői organizációs költségek többszöröződése) a több 
fővállalkozó egyidejű helyszíni jelenléte okán. Ezzel sérülne a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve. Ezeken 
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túlmenően a garanciális és szavatossági előírások (felelősség) is egyértelműen egy generálvállalkozást igényelnek. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Révfülöp, 1278 hrsz-ú ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, 
átalakítása, fedett színpad, tároló és védőtető építése 

Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Révfülöp, 1278. hrsz. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

A révfülöpi, 1278 hrsz-ú ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása, fedett színpad, tároló és védőtető 
építése a szükséges közműcsatlakozások kiépítésével. 

A meglévő szabadtéri színpad és fedett vendégtér elbontásra kerül. Helyükön új, alápincézett és fedett színpad épül, a 
fedett vendégtér hátfal megtartásával két oldalt esőbeálló, a színpaddal szemben pedig fedett könnyűszerkezetes nézőtér 
kerül kialakításra. A színpad melletti féltető alatt a fellépők számára öltöző és vizesblokk kerül kialakításra. A színpad 
alatti beépítés két osztatú: egyrészt a technikai eszközök számára, másrészt pedig a nézőtéri berendezések számára 
biztosít tároló helyet. 

Főbb mennyiségek (tájékoztató jelleggel): 

Összes hasznos alapterület: 436,14 m2 

- pinceszint tárolóval és közlekedővel: 102,4 m2 

- földszint: 333,74 m2, ebből 

 faburkolatú színpad és kulissza tér 113,46 m2, 
 térkő burkolatú esőbeálló 96,05 m2, 
 térkő burkolatú fedett nyitott nézőtér 72,54 m2, 
 egyéb kiszolgáló helyiségek, terek 51,69 m2. 

 
- bontási munkák: 320 m2 

A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációban találhatók. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
 Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont – Megnevezés: 

Az M2./1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott magasépítési szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 1 2 20 15 
Az M2./2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott mélyépítési szakember alkalmassági követelményen 
felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 1 2 20 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
 Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 21 70 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [] 
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31(éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen   nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen    nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.13) További információ: - 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § 
i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumoknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
keltezésűnek kell lennie. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara), a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.  

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

 Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető 
online adatbázisból ellenőrzi. 
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Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel az adatbázisban, úgy a kamarai tagságról szóló igazolást kell az alkalmassági 
követelménynek való megfeleléshez benyújtani. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: - 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

 
M1. Referencia 

Az ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján mutassa be a referenciáit az 
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben 
teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.  

Ajánlatkérő a fentiek szerint a vizsgált 5 éves időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési 
beruházásokat veszi figyelembe. 

A Kr. 23. §-a alapján az alkalmassági követelménynek való 
megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással 
kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább 

- az építési beruházás tárgyát, 

- az ellenszolgáltatás összegét, 

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap 
pontossággal), 

- a teljesítés helyét, 

- az igazolást nyújtó nevét, címét és kapcsolattartójának email 
címét, 

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e.  

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös 
ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy 
a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 

 
M2. Szakemberek 

Az ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján mutassa be ajánlattevői 
nyilatkozatban azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: a szakember 
neve, a szakember végzettsége, amennyiben a bemutatott 
szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai 
nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási 
száma, továbbá nyilatkozat arról, hogy a nevezett szakemberrel a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. 

Ajánlattevőnek az igazolás során nyilatkoznia kell arról, hogy 
nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely 
pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a 
megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés megkötéséig rendelkezni fog és a nyilvántartásba vétel 
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, 
ennek indokolása: 2  

M1. Referencia 

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző öt évben műszaki 
átadás-átvétellel (teljesítésigazolással) elismert legalább 1 db 
magasépítési és mélyépítési munkarészeket (bármilyen 
arányban) egyaránt magában foglaló építés-kivitelezési 
referenciával, amely összességében legalább nettó 15 millió 
Ft értékű volt. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a 
teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az 
ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
vizsgálata során, a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 22. § 
(5) rendelkezésének figyelembe vételével és alkalmazásával 
jár el. 

M2. Szakemberek 

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi 
követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakembereket: 

M2/1. 1 fő magasépítési műszaki vezető szakember, aki 
rendelkezik legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-É-R (vagy azzal egyenértékű) szakterületi 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
gyakorlati idővel. 

M2/2. 1 fő mélyépítési műszaki vezető szakember, aki 
rendelkezik legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-M (vagy azzal egyenértékű) szakterületi 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
gyakorlati idővel. 

Egy szakember mindkét alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is 
bemutatható, amennyiben valamennyi alkalmassági 
minimumfeltételnek megfelel. 
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A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá: a szakemberek 
végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakemberek 
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia 
kell az alábbiakat: a szakember neve, címe, a felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlat ismertetése, továbbá egyéb szakmai tapasztalatát az 
alkalmassági követelmény igazolására a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezettek szerint.  

 
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2. pont szerinti 
szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell 
a kamarai nyilvántartásban és rendelkezniük kell az előírt 
érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 

 
Az alkalmasság igazolása körében előírt rendelkezések még: 
Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) bekezdései, valamint a Kr. 24. § (1) és 
(2) bekezdései. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésére, miszerint ajánlattevő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen felhívásban 
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű 
személyek társadalmi és szakmai integrációja 
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási kötbér és jótállás vállalására köteles az alábbiak és a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

Késedelmi kötbér: A teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül érvényesítésre, 
amely a szerződés teljes nettó ellenértéke után 0,5 % naponta, de maximum 15 napi tételnek megfelelő összeg. 
Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 napos időtartamot, Megrendelőnek jogában áll a szerződést 
rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, ha a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a 
késedelmi kötbér összege beszámítandó. 

Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától 
számított 24 hónapon keresztül jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért. Amennyiben 
valamely jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetre, úgy az adott 
termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt időtartam az alkalmazandó. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

A szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF. 
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A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)-(3) bek., valamint (6) és (7) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §-ai alkalmazandók. Ha a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint kell eljárni a 
kifizetéseknél. 
 
Előleg: Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg 
igénylése biztosíték nyújtásához nem kötött. 
 
Részszámlázás: Ajánlattevő összesen 4 db részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására jogosult. az alábbi ütemezésben: 
1. részszámla kibocsátása: a nettó szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, 
2. részszámla kibocsátása: a nettó szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, 
3. részszámla kibocsátása: a nettó szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, 
Végszámla kibocsátása: a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. 

Az 1. részszámlában az 5%-os előleg is benne foglaltatik. 
 
Finanszírozás: önkormányzati saját forrásból. 

További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi 
lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése 
érdekében.  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
 Nyílt eljárás 
 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 
 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
 Nyílt eljárás 
 Meghívásos eljárás 
 Tárgyalásos eljárás 
 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
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 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 
irányuló információ 
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2017/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: 2017/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, emeleti tanácsterem 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 



9 
 

 A megrendelés elektronikus úton történik 
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
 A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 
hiánypótlás elrendelése  igen  nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 1 - 10 pont. 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. december 21.) 1. sz. mellékletében megfogalmazott 
relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott 
pontszámát.  

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 
alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
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 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el. 
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1) Az ajánlatot lezárt, sértetlen, nem átlátszó csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson feltüntetve az ajánlatkérő 
által a közbeszerzési dokumentumokban kért információkat. 

2) Az ajánlatot egy eredeti, papíralapú példányban. valamint a papíralapú példánnyal mindenben megegyező egy darab 
elektronikus, szkennelt változatban (CD vagy DVD adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, *.pdf 
formátumban) kérjük benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papíralapon benyújtott 
ajánlatot veszi figyelembe. 

3) Az ajánlattevő – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – köteles építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerinti terjedelmű felelősségbiztosításra: 
kártérítési limit évente: 20.000.000,- Ft 
kártérítési limit káreseményenként: 3.000.000,- Ft. 
 
4) Az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti, 
illetve minden olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Ezeket eredeti aláírt példányban kell tartalmazni 
az ajánlatnak. 
 
5) Az ajánlatban a Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást 
köteles csatolni az ajánlattevő. 
 
6) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: 
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal; 
- nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan; 
- arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót (Kbt. 67.§ (4) bekezdés); 
- nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről 
is nyilatkoznia kell; 
- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (amennyiben ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához 
igénybe vesz) szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt; 
- árazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlattevő 
rendelkezésére bocsátja. 
- az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő esetében aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával 
ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája. (A 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó 
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében a Ctv. 9. §-a szerint az 
aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintát kell csatolni.). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult 
általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.  
- valamennyi olyan további nyilatkozatot, dokumentumot, amely a felhívás alapján szükséges az ajánlatok elbírálásához 
és amelyet a közbeszerzési dokumentum iratjegyzéke tartalmaz. 
 
7) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni. Az alvállalkozók (teljesítés során 
történő) bevonására vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. §-ban foglaltakra. 
 
8) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő 
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó 
nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 
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9) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) 
bekezdésében foglaltakra. 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 71 § (6) bekezdése alapján nem köteles újabb hiánypótlást 
elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
10) Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 
 
11) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, 
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot főszabály szerint magyar nyelven kell benyújtani, 
azonban ajánlatkérő elfogadja az ajánlatban esetlegesen nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását 
is. A felelős fordítás tartalmáért az ajánlattevő felelős. 
 
12) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó 
minősítési követelményeknél szigorúbban határozta meg az alábbi kiválasztási szempontok tekintetében: M1., M2. 
 
13) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell nyújtani az egyetemleges 
felelősségvállalásukra vonatkozó nyilatkozatukat. 
 
14) Ajánlattevők (bármely gazdasági szereplő) jelen felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségen kiegészítő 
tájékoztatást kérhetnek jelen ajánlattételi felhívással, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban a Kbt. 114. § (6) bekezdésben előírtak figyelembevételével. 
 
15) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva. 
 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az 
ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


