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Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
április 16-i soron kívüli nyílt ülését 19.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 képviselővel határozatképes, majd elmondja a soron kívüli nyílt ülésnek 1 napirendi 
pontja van, amelyről az előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy először a napirendi pont elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. április 16-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. április 16-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
   

1.) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás kiírásáról 

            Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
            Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-102/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, hogy az előterjesztést a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a képviselő-testületi ülés előtt részletesen 
megtárgyalta. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a közbeszerzési pályázati kiírással  
kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás kiírásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 20. 
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„Melléklet a 125/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 

 
 
 
 

 

Ercsi, 2015. 
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
Email: jakabne@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Jakab Zoltánné 
Telefon:06/25/520-620 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: jakabne@ercsi.hu 
 
2. DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK 
BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI  
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyben (ahhoz 
csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri 
el a 150 millió forintot.  
 
Jelen beruházás becsült értéke: 86.819.362, - Ft. 
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
 
A megvalósítandó feladatok részletes műszaki leírása a csatolt Dokumentációban található. 
  
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45262700-8 

További tárgyak: 45453100-8 
 

 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 90 nap. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
2451 Ercsi, Türr István u. 15 (hrsz.: 986) 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, 
valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
 
A 131. § (1) és (2) bek. szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
- teljes ellenszolgáltatás  5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti, előleg-
visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett.  
 

Megjegyzés [DPA1]: Hat hónapot 
meghaladó teljesítési idő esetén 
részszámlázást szükséges biztosítani. 

Megjegyzés [FT2R1]:  

Megjegyzés [FT3R1]:  
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A díj fizetése legfeljebb két részletben (előleg, illetve egy végszámla) részben támogatói forrásból, a 
részletesen meghatározottak szerinti történik, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően. 
 
Az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlatkérő a 
306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján. 
 
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan 
benyújtását követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-
nak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre az Ajánlatkérő által. A kifizetésekre a mindenkor hatályos ÁFA- 
törvény irányadó.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó 
esetében alkalmazni kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT 
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

10. KIZÁRÓ OKOK 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
foglaltak fennállnak. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia 
kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § 
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell 
eljárnia. 
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2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt 
/Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek 
minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - 
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszaszámított 12 
hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. 
A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti. 
 
P/2. Ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg 
szerinti eredménye több mint egy üzleti évben negatív volt. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését követően 
kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 
- pénzforgalmi számla megadása, 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás megküldése napját 
megelőző 12 hónapban, konkrét dátum megjelöléssel. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
PI.2. PI/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját 
vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg 
és az eredménykimutatás benyújtása. 
Ha az ajánlatkérő által előírt, mérleget és eredménykimutatást tartalmazó, előző 3 lezárt üzleti évre 
vonatkozó beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem 
szükséges. 
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület felújítása, 
átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan 
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el a nettó 30 millió forintot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdés). 
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Ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés). 
 
Az előírt alkalmassági követelmények közül azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az előírt feltétel tekintetében elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bek.) 
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben 
benyújtani nem kell.  
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referencia munkákkal és ezekről 
megfelelő referenciaigazolással: 
 
Épületátalakítási munkákra vonatkozóan legalább egy darab, nettó 40.000.000,- Ft értékű kivitelezés.  
 
M/2. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján nem rendelkezik legalább 1 fő 
felsőfokú műszaki végzettségű (építőmérnök) és legalább 5 éves, magasépítési munkák kivitelezése 
területén szerzett gyakorlattal rendelkező – 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉP/A” 
felelős műszaki vezetővel. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
MI/1).  A 310/2011 (XII. 23) Kr. 16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban teljesített bővítési tárgyú építési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciáiról a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolását kell csatolni az alábbi tartalommal:  
teljesített megrendelés megnevezése, a teljesítés időpontja és helye, az ellenszolgáltatás összege, a 
megrendelő neve, címe, telefonszáma, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 
 
MI/2). A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető végzettségét és gyakorlati idejét igazoló 
okiratokat: A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a felelős műszaki vezető saját-
kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és rendelkezésre állásra 
vonatkozó nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételét a Kbt. 36. § (5) bekezdés 
szerint ellenőrzi az ajánlatkérő, mely tekintetében – az értékelés könnyítése céljából- Ajánlattevőnek meg 
kell jelölni a jogosultság elérési útvonalát. Amennyiben a szakértő a nyilvántartásban nem szerepel, vagy a 
nyilvántartás nem elérhető, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges. 
Amennyiben a szakember más tagállamban szerzett jogosultságot, a küldő vagy származási országban 
szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását köteles az Ajánlattevő 
csatolni. Az Ajánlattevő valamennyi szakember tekintetében köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, 
mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai 
regisztrációjáról. (Lásd még 23/24 pont!)   
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Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben 
benyújtani nem kell.  
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015……………. 

 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015 ……………………. 

 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és utána az 
ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak 
kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell 
érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási forduló 
befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti a 
számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb 
tájékoztatás híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, 
feltéve hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! 
Amennyiben a tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az esetben 
meghatalmazást köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés részét 
képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 30 nap.  
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19. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 

2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015………………… 

20. ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 

Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 77. §-a szerint. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldésétől számított 11. nap.  
 
21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § 
(1), (6) és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a 
munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott ütemtervben meghatározott 
építészeti, gépészeti és elektronikai munkák határidejének eredménytelen eltelte után válik jogosulttá. 
Bármelyik határidő megsértése megalapozza a kötbérfizetési kötelezettséget. 
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-
a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

 
1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 

 
2.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 

részére. 
 

3.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart ajánlattételi felhívás megküldését követő 7. napon 11.00 
órakor. Találkozás helye:……………………… 
 

4.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik 
aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum 
igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd 
által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel 
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró 
nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt 
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vevő gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 
Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság 
elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő 
igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság 
igazolja.  
 

5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá Kbt. 
40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatnak a Kbt. 61. § 
(1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

6.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés 
szerinti információkat. 
 

7.) Az ajánlattevőknek elektronikus közbeszerzési költségvetés kiírási program segítségével 
tételes, árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolni papír alapon és DVD lemezen is, a 
dokumentáció mellékletét képező árazatlan tervezői költségvetés alapján. 
 

8.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. (Kbt. 54. § (1) bekezdése) 
 

9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 9. § 
- a szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését (eredeti nyilatkozat) 
 

10.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és 
az építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális 
összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, 
és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 
 

11.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) 
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös 
ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

12.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat 
minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell 
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ellátni: Ajánlat - Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése – Határidő előtt nem bontható 
fel! 
 

13.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható pdf. file) a papíralapú (eredeti) példányhoz köteles csatolni DVD-n. 
 

14.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 
teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

15.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más 
pénzintézetnél nem vezet bankszámlát.  
 

16.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 
 

17.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az összesített vállalkozói díjra vonatkozó 
nyilatkozatát. Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az 
ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, 
figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. 
§-ában szabályozottak szerint. 
 

18.) Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék 
figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 

19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdésére, miszerint az a vállalkozó, aki kivitelezői 
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát, a névjegyzéket vezető 
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szervnek bejelenteni. Erre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által kiállított igazolást, vagy a nyilvántartásba vételről a kamara írásbeli értesítését 
egyszerű másolatban, amely tartalmazza a vállalkozó nyilvántartási számát. 
 

20.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven 
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat 
ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

21.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó Kbt. 
126. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

22.) Az ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 
 

23.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását.  

 
24.) Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem gondoskodik az adott szakember kamarai 

regisztrációjáról (MI/1. Igazolási mód), az esetben ezt az ajánlattevő a Kbt. 124. § (4) bek. 
szerinti szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli.  

 
25.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 

ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és 
minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 
26.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési eljárást, valamint 

felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésében foglaltakra. A támogatási 
szerződés meghosszabbításának meghiúsulását is olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre 
az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként 
hivatkozhat. 

 
27.) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők csatoljanak az ajánlatukba teljesítési ütemtervet. Az 

ütemtervnek az építészeti, gépészeti és elektronikai munkák teljesítésének határidejét 
lépcsőzetesen tartalmaznia kell, mely határidők elmulasztása egyenként is kötbérfizetési 
kötelezettséget von maga után. Az egyes fázisok teljesítési határidejét az ajánlattevő nem 
tervezheti ugyanazon időpontra ütemtervében, ezen követelmény megsértése esetén az 
ajánlat érvénytelen. Az ütemtervben továbbá részletesen ki kell fejteni az egyes munkafázisok 
időigényét, mely kifejtésnek a valóságot kell tükröznie. Az időigény tekintetében valóságnak 
megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat hamis nyilatkozatnak minősül, mely 
az eljárásból való azonnali kizárás szankciójával jár, továbbá a Közbeszerzési Hatóságnak 
ajánlatkérő jelezni köteles a kizárást, melynek eredményeképp az ajánlattevő közbeszerzési 
eljárásokban való részvételtől eltiltásra kerülhet. 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
 
2015. április 



 14 

 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, a 
Képviselő-testület 2015. április 16-i soron kívüli nyílt ülését 19 óra 20 perckor berekeszti. 
 

 
 

Kmf. 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba  
          polgármester                          jegyző 
 
 
 
        
Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József                       

képviselő          képviselő 
       jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


