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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

   a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) 
bekezdése alapján kiírt közbeszerzési eljárásban 

 

A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:  
Öskü Község Önkormányzata 
8191 Öskü, Szabadság tér 1. 
Telefon: +36 88 588 560 
Email: polgarmester@osku.hu 
Képviseli: Ángyán Tamás polgármester  
honlap: www.osku.hu 
 
Az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban további információ 
kérhető: 
dr. Dagonya András 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Public Pro+ Bt. 
5000 Szolnok, Áchim András u. 30. 
Lajstromszám: 408 
Telefon: (+36) 30 431 9303 
E-mail: drdagonyaa@t-email.hu  
Honlap:  www.drdagonya.hu 
 
 
B) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):  
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás szabályainak 
megfelelő alkalmazásával. 
  
C) A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes 
elektronikus elérhetősége: a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással 
egyidejűleg az ajánlatkérő megküldi.  
 
D) A közbeszerzés elnevezése, tárgya és mennyisége: 
„Az ösküi Vadrózsa Ipari Zóna iparterület kialakítása” című, TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005 
azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése 

 
 Tárgya: Építési beruházás 
 
A projekt célja egy vállalkozóbarát környezet, iparterület létesítése, ahol számos 
színvonalas szolgáltatás elérhetősége megfelelő ösztönzést adhat arra, hogy új 
vállalkozások létesüljenek, ezen felül más befektetők érkezését is segítheti. Célja továbbá 
a térség, a régió fejlesztésének elősegítése, a munkahelyteremtés, inkubátor tevékenység 
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feltételeinek megteremtése – ezzel a hazai kis- és közepes vállalkozások lehetőségeinek 
bővítése. A gazdasági fejlődés, illetve a munkahelyteremtés érdekében fontos cél a 
vállalkozások letelepedésének ösztönzése a településen. Az iparterület kialakításának 
célja, hogy hozzájáruljon a jelenlegi foglalkoztatási szint megtartásához, illetve 
növeléséhez, a különböző képzettségű munkavállalók általános helyzetének javulásához, 
amely hosszú távon egészségügyi, szociális és kulturális értéknövekményt jelenthet. Jelen 
projekt számos jövőbeni projekthez kapcsolható, így hatása még inkább felértékelődik. 
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi  

• az érintett területen közútépítés, vízellátás, külső oltóvíz biztosítása, szennyvíz-
elvezetés, csapadékvíz-elvezetés, villamos energia ellátás és elektronikus hírközlés 
kialakítása; 

• az ezek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, 
valamint az engedélyeztetések lefolytatása. 
 

A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, a 
Dokumentáció, illetve a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, 
hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki 
paramétereknek. 
 
CPV  
71322000-1 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési 

szolgáltatások 
45111290-7  Közmű-előkészítési munka  
45111291-4  Terepkialakítási munka 
45112000-5  Földkitermelési és talajmozgatási munka 
45232451-8  Vízelvezetés és felszíni munka 
45232450-1  Vízelvezető rendszer építése 
45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 
45232411-6  Szennyvízcsővezeték építése 
45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése 
45232221-7 Áramátalakító alállomás 
45233120-6  Közút építése 
44613000-0 Nagyméretű konténerek 
 
E) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: kivitelezési szerződés 
 
F) A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számítva 14 hónap azzal, 
hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad 
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G) A teljesítés helye: 8191 Öskü, hrsz.: 077/3, 077/5 
NUTS-kód: HU213 
 
H) Az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei, illetőleg a vonatkozó 
jogszabályokra hivatkozás: 
 
Előleg: Kivitelező a kivitelezés anyagköltségének előlegként történő kifizetését kérheti. A 
kifizetésére kért előleg összege nem haladhatja meg a kivitelezési díj – támogatási 
szerződés terhére – elszámolható összegének maximum 30%-át. Amennyiben Kivitelező a 
felvett előleggel elszámolt Megrendelő felé, ismételten jogosult a kivitelezés további 
anyagköltségének előlegként történő kifizetésére, de a megigényelt előleg esetenként 
továbbra sem haladhatja meg a kivitelezési díj – támogatási szerződés terhére – 
elszámolható összegének maximum 30%-át.  

Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik, Megrendelő az előleget 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.  

Számlázás, kifizetés: A teljesítés során nyertes Ajánlattevő minimum négy részszáma 
benyújtására jogosult. A részszámlák számának és tartalmának összhangban kell lennie 
jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló nyertes pályázat részeként jóváhagyott, a 
projektmegvalósítás ’Mérföldkövei’ elnevezésű dokumentumban foglaltakkal.  
Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően 
nyújtható be. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is 
alkalmazandók. 
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe 
alvállalkozót, a részszámla és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét 
követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. 
Az építési tevékenység a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső 
tevékenység: a beszerzés tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles építési 
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, 
a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajánlatkérő, hogy tartalékkeret 
nem áll rendelkezésre. 
További információk a dokumentációban. 
 
I) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tétel 
lehetősége vagy annak kizárása: többváltozatú ajánlat, részajánlat tétel nem 
megengedett. A részajánlat tétel kizárásának indoka:  
A beszerzés tárgyának részekre történő bontása gazdasági, jótállási és projekt elszámolási 
szempontok miatt nem indokolt. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági 
ésszerűséggel, hiszen a feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre 
bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős 
többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő 
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álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben 
részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési 
beruházásnak számít. 
 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján annak indokolása, hogy az 
eljárás tárgyát képező építési beruházás vonatkozásában a tervező és kivitelező 
kiválasztására egy közbeszerzési eljárás keretében kerül sor: 
A kiviteli tervek a közművesítésre, az útépítésre, a víz-szennyvízhálózat kiépítésére, a 
felszíni csapadékvíz elvezetésre és a villamos távvezeték kiépítésére vonatkoznak, 
valamint az építési terület előkészítő földmunkáira. 
A közművesítésre váró terület az ösküi dolomit fennsíkon terül el, így a közműépítésnek a 
sziklás talaj miatt várhatóan az eredetileg tervezett nyomvonalaktól el kell térnie. Ezekre 
a módosításokra az egyes közműárkok feltárása során, az adott talajviszonyok miatt 
kerülhet sor, emiatt az érintett hatóságokkal és a tervezőkkel állandó egyeztetést kell 
folytatni. 
Ezért célszerű, ha a közbeszerzésen majdani nyertes kivitelezést végző cég vállalja a 
közművek kiviteli megtervezéséhez szükséges egyeztetéseket a tervezőkkel, valamint a 
kiviteli tervek elkészítését is a kivitelező cég koordinálja. Ezzel biztosítható, hogy a 
kivitelezés során a váratlanul fellépő, szakmailag indokolt módosítások esetén a 
tervezőkkel való egyeztetések nem hátráltatják feleslegesen a kivitelezői munka 
folyamatosságát. 
 
J) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi 
szempontok: 
1. Ajánlati ár (nettó forint) 
 súlyszám: 7.0 
2. Vállalt jótállás időtartama (hónap) 
(min. 24 hónap és max. 60 hónap) 
súlyszám: 2.0 
3. A teljesítésben részt vevő tervezői személyi állomány szakmai gyakorlata (db)  
súlyszám: 1.0  

3.1. KÉ-K - Közúti építmények tervezése  
súlyszám: 0.5 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése 
súlyszám: 0.5 

 
K) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
 
K.1) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
1. K.2) Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) 

bekezdése szerint. A kizáró okok tekintetében a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni. 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) pontja szerint kizáró 
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okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az 
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdését. 

 
L) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok:  

L.1) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. 
 

L.2) Műszaki illetve szakmai alkalmasság: 
 

M/1. Szakmai (építőipari kivitelezési) tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.  
A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a 
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal kell rendelkeznie. 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés 
tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi. 
 
M/2. Szakmai (az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői) tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás 
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti 
ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 
az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
Jelen pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége 
fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatnak ezt kell alátámasztania. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), valamint (11) bekezdései is irányadók. 
 
M) Ajánlattételi határidő: 2018. április 4. 12.00 óra 
 
N) Az ajánlat benyújtásának címe és módja:  
- cím: Öskü Község Önkormányzata 
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8191 Öskü, Szabadság tér 1. 

- mód: Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az 
elektronikus példányt CD-n kell benyújtani pdf formátumban. A papír alapú példányt és a 
CD-t közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Az ösküi Vadrózsa 
Ipari Zóna iparterület kialakítása - Ajánlat". Az ajánlatot ajánlattételi felhívásban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatot tegyen, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú 
(eredeti) példánnyal megegyezik. 

Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén Ajánlatkérő a papíralapút tekinti 
irányadónak.  
 
O) Az ajánlattétel nyelve: magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az 
ajánlat. 
 
P) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult 
személyek: 
- cím: Öskü Község Önkormányzata 
8191 Öskü, Szabadság tér 1. 
Ideje: 2018. április 4. 12.00 óra 
Jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. 
 
Q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap 
 
R) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem kér ajánlati 
biztosítékot. 
 
S) Egyéb információk:  
1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), valamint (6) bekezdés 
a) és b) pontjában foglaltak szerint. 
2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő 
naptól számított 6. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első 
munkanap. 
3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 
4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be 
kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti 
aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás 
mintáját. 
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 
létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 
az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között 
létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.   
6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
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7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé. 
8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, 
azon az ajánlattételi felhívást kell érteni. 
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását elfogadja. 
10) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy a közbeszerzési 
eljárás során előírt dokumentumok – ha jogszabály máshogy nem rendelkezik – egyszerű 
másolatban is benyújthatók. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési 
beruházásra annak teljes időtartamára legalább 50.000.000,- Ft/év és káreseményenként 
legalább 10.000.000,- Ft/ összegű, kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítást 
kötni. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezői 
szolgáltatásra összkockázatú biztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia 
kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog és 
tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem 
rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként 
értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: a 
felhívásban és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő 
által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
13) Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és 
jótállást ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése 
esetén a nettó ajánlati ár 0,5%-a naponta. A késedelmi kötbér maximum értéke a nettó 
ajánlati ár 15%-a lehet. 30 napot meghaladó késedelem esetén nyertes Ajánlattevő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.    
Ajánlattevő által megajánlott jótállási  időtartam  bírálati részszempontként kerül 
értékelésre. Nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített 
szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, 
illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor 
és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes 
ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való 
mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar 
szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Nyertes ajánlattevő köteles minimum 24, 
maximum 60 hónap (tekintettel arra, hogy a jótállás a jelen ajánlattételi felhívás J) pontja 
szerint értékelésre kerül) teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni - a sikeres műszaki 
átadás-átvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás 
időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadók. 
Részletes feltételek a dokumentáció részét képező kivitelezési szerződésben. 



8 
 

14) A kiosztható pontszámok alsó és felső határa részszempontonként: 0 – 1o. Az értékelési 
részszempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: 1-3 
részszempont esetén részszempontonként a legjobb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi 
pedig a legjobbhoz viszonyítva, az arányosítás módszere szerint kap pontszámot. 
Mindhárom részszempont esetében ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol.  
 
Pontozási módszer: 

• Ajánlati ár részszempont (nettó forintban): legalacsonyabb ajánlati ár 10 pontot 
kap, a többi pedig a legjobbhoz viszonyítva kap pontszámot, az alábbi képlet 
szerint:  

         Alegjobb 
P  = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
         Avizsgált 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.  
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban. 
 
Ajánlati ár: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. Legjobb ajánlati elem: a 
legalacsonyabb összegű ajánlati ár nettó forintban. Legrosszabb ajánlati elem: a 
legmagasabb összegű ajánlati ár nettó forintban. 
 

• Vállalt jótállás időtartama részszempont (hónap mértékegységben): a 
leghosszabb jótállási időtartam 10 pontot kap, a többi pedig a legjobbhoz 
viszonyítva kap pontszámot, az alábbi képlet szerint: 

         Avizsgált 
P  = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
        Alegjobb 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: leghosszabb jótállási időtartam hónapban  
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott jótállás időtartama hónapban  
 
Vállalt jótállás időtartama hónap mértékegységben. Legjobb ajánlati elem: a leghosszabb 
jótállási időtartam. Legrosszabb ajánlati elem: a legrövidebb jótállási időtartam. Az 
ajánlatban minimum 24 hónapos jótállást kell vállalni. A 60 hónap, vagy azt meghaladó 
jótállás vállalása esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontszámot osztja 
ki. A 24 hónapnál kevesebb jótállási időtartam vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész hónapok ajánlhatók. 
 

• A teljesítésben részt vevő tervezői személyi állomány szakmai gyakorlata   
részszempont:  a legtöbb megvalósult építési beruházás, mely során a bemutatott 
szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy 
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azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladato(ka)t látott el 10 pontot kap, 
a többi pedig a legjobbhoz viszonyítva kap pontszámot, az alábbi képlet szerint:  

         
        Avizsgált 
P  = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,  
        Alegjobb 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 0 pont 
Alegjobb: legtöbb megvalósult építési beruházás (db),  mely során a bemutatott szakember 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladato(ka)t látott el 

Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megadott építési beruházás (db), mely során a bemutatott 
szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladato(ka)t látott el  

 
A teljesítésben részt vevő tervezői személyi állomány szakmai gyakorlata   részszempont 
darab mértékegységben. Legjobb ajánlati elem: a legtöbb építési beruházásban 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K „Közúti építmények tervezése”, valamint VZ-TEL 
„Települési víziközmű tervezése” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői 
feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert mutatja be.  
Megvalósult beruházás alatt ajánlatkérő azt a beruházást érti, mely sikeres műszaki átadás-
átvétellel lezárult. 
Ajánlatkérő jelen értékelési részszempont tekintetében maximum 1 szakember 
bemutatását vizsgálja, figyelemmel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás keretében 
ellátandó feladatok kapcsán több, mint 1 - megvalósult építési beruházásban 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal 
tervezői feladatok ellátásában gyakorlattal rendelkező - szakember bevonása nem 
indokolt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az ajánlattevő jelen értékelési 
részszempont tekintetében több, mint egy szakembert mutat be ajánlatában – aki az 
értékelési részszempont tekintetében meghatározott feltételnek megfelel – ajánlatkérő 
kizárólag az ajánlattevő nyilatkozatában elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe 
az értékelés során. 
Jelen értékelési részszempont tekintetében bemutatásra kerülő szakember tekintetében 
ajánlatkérő az értékelés során legfeljebb 5 darab megvalósult építési beruházást értékel, 
ahol a szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy 
azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladatokat látott el. Az 5 darab, vagy azt 
meghaladó számú  megvalósult építése beruházás esetén ajánlatkérő az általa 
meghatározott maximális pontszámot osztja ki. 
Az ajánlatkérő kizárólag a szakember által aláírt, a szakember szakmai tapasztalatát 
alátámasztó nyilatkozatában egyértelműen ismertetett megvalósult építési beruházások 
számát veszi figyelembe ahol a szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ – 
K, valamint VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladatokat látott el. 
Ennek alapján Ajánlattevő a felolvasólapon a 3. értékelési részszempont tekintetében 
olyan darabszámot tüntethet fel, mint amennyi az ajánlatban a szakember által megtett 
nyilatkozatban foglaltakból egyértelműen megállapítható! 
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Amennyiben az ajánlattevő a jelen értékelési részszempont tekintetében egy olyan 
szakembert sem mutat be, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint 
VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladatokat látott el, vagy a 
szakember által megtett nyilatkozatban foglaltakból nem állapítható meg, hogy a 
szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ–K, valamint VZ-TEL (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladatokat látott volna el, úgy Ajánlattevő ezen 
értékelési részszempont tekintetében a minimális pontszámot, azaz 0 pontot kap. 
 
15) Szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek 
a pénzügyi-műszaki ütemtervet. 
16) Jelen eljárásban Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
17) A Kbt. 138. §-a alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való 
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.  
18) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentáció előírásainak megfelelően 
beárazott tételes költségvetést (szakmai ajánlat). 
 
T) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2018. március 14. 
 
 
 
 
 
 

dr. Dagonya András 
            felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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