AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a
”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”
tárgyában
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe:
Ajánlatkérő neve: Nógrádi Vízi Világ Egyesület
Ajánlatkérő címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92.
Ajánlatkérő telefonszáma: +36-20/333-2741
Ajánlatkérő e-mail címe: robinsonszigetek@gmail.com
Kapcsolattartó: Varga Béla Csaba elnökhelyettes
Az ajánlatkérő kapcsolattartója:
ÚTKATASZTER BT.
3100 Salgótarján, Szerpentin út 8.
Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám:
00488
Tel: 06-20-582-2086, Fax: 06-32/743-251
Email: denesorsi@gmail.com
2. A közbeszerzési eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti
eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz
millió forintot.
3. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
Az Ajánlattételi felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére térítésmentesen egyidejűleg megküldi és azt
elektronikus formában is biztosítja.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
4.1. A közbeszerzés tárgya:
”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”
1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és
parkolók kialakítása
2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények
Mennyiségek:
1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és
parkolók kialakítása
 1865 m Bevezető út egyengetése tömörítése, kavics és murva feltöltéssel és 90% os
tömörítéssel
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14185 m3 Új holtágak mellékágak kialakítása. Tereprendezéssel a kitermelt föld terv
szerinti elrendezésű kis szigetek kialakítása. Tömörítése és erózió elleni védelem
kialakítása.
2500 m hosszan horgász és túra útvonalak kialakítása, a tervezett átalakítással érintett
területen, gépi és kézi erővel, átlagosan 2,0 m szélességben, föld egyengetésével és
tömörítésével
1680 m2 1680 m2 összterületű parkolók kialakítása átlag 3 m-es közökkel, talajjavító
réteg kavics feltöltéssel, a keréknyomban fűbeton elemek elhelyezésével, közötte
humuszos termő réteg pázsittal.
300 100 m2 Kialakított környezet kertészeti kialakításának előirányzata: (füvesítés,
díszítő fák ültetése és sétálók kialakítása)

2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
 35,4 m3 Sávalap készítése C16 minőségű betonnal, 25%-os kőbedolgozással
Terméskő, 0-300 kg, Bazalt-Középkő, Uzsa C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
 4,56 t Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 16
mm
 220 m2 Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással,
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban
LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611
 67,3 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x290 mm-es méretű kézi
falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva HB 30 kézi falazóblokk
300x240x290 mm, 70/750 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
 224 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030
m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 36.5 m I.o
 224 m2 Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott
(fűrészelt) fából Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o.
 379,4 m2 Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel,
függőleges felületen, homlokzaton, finomszemcsés dmax ≤ 2,0 Baumit Nemes
Vakolat, kapart, 2 mm vtg. színes
 215 m2 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható
függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg.
tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5
mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 32307120
 336 m2 Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy
homokszórt felületű, szennyeződésgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig
BRAMAC Római Protector tetőcserép 1/1, téglavörös, rubinvörös, vörösbarna,
ébenfekete
 138,6 m2 Padlóburkolat készítése, mázas kerámia vagy márványlapokból, ágyazó,
meszes cementhabarcsba fektetve, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár
 8 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás
ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
 196,8 m2 Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat
-2-

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
















alatti kőzetgyapot lemezzel ISOVER NF333 10 100 mm vakolható kőzetgyapot
lemez, λD = 0,042 (W/mK)
1580 m Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5
mm² NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
50 db Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával
vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben
40 db Földbe/padlóba/falba süllyesztett lámpatestek, LED-es kivitelben ;Napelemes
lámpatest, IP65
1 db A napelemes rendszerhez tartoznia kell egy 48V/74,4kWh akkumlátor egységnek
és ehhez tartozó invertert, melyhez csatlakoztathatónak és szabályoznak kell lennie
szükség esetén egy automatikusan idítható benzin/diesel motoros aggregátor
egységnek.
1 db Diesel áramfejlesztő aggregátor telepítése, kültérben elhelyezve, burkolatos
kivitelben minimum 5 KW automatikus Diesel áramfejlesztő aggregátor
1 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra
kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve
kompletten, összes 5,5kW teljesítményű, rozsdamentes tartószerkezettel,
vezetékeléssel. Tartalmazni kell a napelemhez tartozó hálózati inevertert, irányító
rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldalo
kábelezést védőcsőben, illetve kábel csatornában, szerelvényeket. Túláram és
túlfeszültségvédelmet.
1 klt Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására,
intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése,
csővezetékkel (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz
tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, komplett rendszer, tetőre szerelhető
kivitelben, tetőhéjalás fölé, cseréptetőre, sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló
elhelyezésben napkollektoros rendszer tartozékokkal: 3 db Baxi napkollektor,
Univerzális bekötő készlet Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum,
300 Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes
és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12
REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű
szigeteléssel, 16,2x2,6 mm, tekercs, 130241-050
1 db Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40
kW teljesítményig, helyszínre szállítással.
3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények



1 db Hálós és kötélpálya-rendszeren alapuló játszótéri elemek
A játszótéri elemek nem rendelkeznek éles élekkel, szálkákkal, veszélyesen kiálló
részekkel. A csavarvégeket műanyag csavartakarókkal fedjük el. Fő alapanyag a
körmart, bél nélküli telített fenyő. A faanyag henger alakú, kiszámítható, nem
keletkeznek beszorulási- és egyéb veszélyes helyek az eszközökön. A fa előkészítése
során mélytelítésről és felületkezelésről gondoskodik, amik védik a fát. Az
impregnálószer és a felületkezelő anyagok egészségre ártalmatlanok, alkotórészei nem
oldódnak vissza. A fém alkatrészek rozsdamentes acélból készülnek. Nem szükséges a
rendszeres karbantartás, örök életűek. A láncok felületi védelme horganyzással van
biztosítva. A lemezalkatrészek a korszerű színes játszótéri HDPE műanyagból és
filmbevonatos kültéri rétegelt lemezből készülnek. A játszótéri eszközök
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biztonságosak, minden részletben megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány
biztonságtechnikai követelményeinek és tanúsítvánnyal rendelkeznek.
1 db rönkhinta Többszemélyes rönkhinta. Az álló oszlopok 15-18-s akácrönkből
vannak kialakítva, amely stabil szerkezetet biztosít. A hinta alatt ütéscsillapító van
kialakítva vörösfenyő mulcsból. Szükséges anyag: szemescsavarok, menetesszárak,
fakötésű alátétek, kötélzet, faanyag. Teljes hossz: 4,5 m Vázszerkezet alul 4 m x 6 m
Vázszerkezet felül: 4 m x 4 m
1 db Canopy tárcsás csúszka Hosszúság: 50 m Induló és érkező állványzatból áll, mely
között sodronykötél kerül kifeszítésre, melyen tányérhinta található. Automatikus
fékkel van ellátva
1 db Egyedi rusztikus híd (20 m-ig) Hosszanti padlózási borovi fenyőből készülő híd.
A korlátok és a tartószerkezetek kialakítása akácfából történik (15-18-as átmérő).
Alapozás, illetve vasszerkezettel történik a rögzítése a betonhoz. Szélessége legalább
két személy kényelmes közlekedésére alkalmas, 130 cm. Favédelem: két rétegben
történő festése. 110cm magas korláttal, leesés elleni védelemmel. Javasolt fesztávolság
maximum 10 méter, mely partszélről a híd közepe fele 2-2 méteres belső irányban
történő megtámasztás kialakításával.
2 db Gyalogos függőhíd (20 m-ig) A függőhídnál az oszlopokon egyenként 4 db fém
karikát kell kialakítani, amihez csatlakozni fognak az acélsodronyok és a kötelek. Az
alsó acélsodronyra 1000 x 100 x 50 mm-es felül bordázott telített vörösfenyő
járófelület kerül, oly módon, hogy a pallókat keresztben át kell fúrni és a két alsó
acélsodronyt ezeken keresztül kell átvezetni. A pallók között 20 mm-es közöket kell
hagyni, távtartóként vastagfalú gumi hengereket kell alkalmazni. Az egy oldalon lévő
acélsodronyokat polipropilén 19 mm vastag kötelek kötik össze. Az acélsodronyokon
lévő kötél és sodrony csomópontjai között vastagfalú hengeres gumiköpenyeket kell
elhelyezni. A polipropilén köteleket a sodronyokhoz „T” alakú műanyag csomópont
rögzítéssel kell rögzíteni. A polipropilén kötelek csomópontjait a játszótéri
eszközökhöz használt műanyag golyókkal kell fixálni. A kötélháló négyzeteinek
sűrűségi kiosztása 250 x 250 mm. A 19 mm-es kötélhálóra 5 mm-es polipropilén
kötélből font, sűrű, pókháló mintájú hálót kell rögzíteni, amit ugyancsak egy 5 mm-es
polipropilén kötéllel kell rögzíteni a vastagabb hálóra.
10 db Horgászstég (4 m2) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén
akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való
rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka
anyagból.
1 db Horgászstég (8 m2) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén
akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való
rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka
anyagból.
1 db Horgászcsónak stég Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén
akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való
rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka
anyagból.
2 db Filagória (tűzrakóval, négyszemélyes) Alapterülete 2,5 m x 2,5 m, belmagassága
3m Színe választható. Teteje hajópadlóból készül, kátránnyal fedve. Tető szélein
csepegtető és oromdeszka található. A szerkezet akácból készül, felületkezelve
10 db Szelektív hulladéktároló edényekkel Nyomáskezelt deszkázatból történő
kialakítás. Felső, nyitott szájrészen 40 cm x 40 cm kialakítással, 90 cm mély, alul 30
cm x 30 cm szűkül. Fixen telepítve 7x7 vagy 9x9-es faoszlopon, mely zsanéros
elforgatással elfordítva üríthető, kiborítható.
6 db Asztal paddal (hatszemélyes) Nyomáskezelt fából történő asztal kerül
kialakításra. Tartólábak 9x9-es nyomáskezelt kockafák. Asztalfelület 2 m x 90 cm.
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Csavarkötéssel rögzítve, egymástól 5 mm távolságra csavarozva a mikrobordás
deszkák. Padok kialakítása ugyanebben a stílusban. 30 cm széles és 2 m hosszúak,
7x7-es kockafából lábazat. Igény szerint 7x7-es kockafával az asztal és a hozzátartozó
padok összeköthetőek.
A teljes mennyiséget részenként a részletes költségvetés tartalmazza.
CPV kód:
45212100-7
45231400-8
45321000-3
45331100-7
45410000-4
45421130-4
45442100-8
09331000-8
45223300-9

Szabadidős létesítmények létesítése
Szigetelési munkák
Hőszigetelési munkák
Központi fűtés szerelése
Vakolás
Ajtó és ablak beszerelése
Festés
Napelemek
Parkolóhely, pihenőhely építése

5. A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés:
”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”
1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és
parkolók kialakítása
2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi faépítmények
6. A teljesítés határideje:
1. rész: 2018. november 30.
2. rész: 2019. április 30.
3. rész: 2019. április 30.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
7. Teljesítés helye:
1. rész: 3170 Szécsény 0328/46 hrsz
2. rész: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.
3. rész: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés pályázat támogatásából utófinanszírozással történik, a támogatási
intenzitás 95 %, pályázati azonosító szám: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00008
Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 10 %-a
erejéig nyújt előleget.
Fizetési feltételek minden rész tekintetében: Számla benyújtására a műszaki ellenőr által
jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. Az
előlegszámlán túl szerződés teljesítése során részenként legfeljebb 4 db részszámla és a
végszámla nyújtható be a pénzügyi ütemterv szerint. Ajánlattevő végszámlát a munka
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befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla
szükséges melléklete a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jótállási
biztosíték rendelkezésre bocsátása. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának
feltétele a rendeltetés szerinti és szerződésszerű megvalósítás.
Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési
szabályait a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint rendezik.
A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényben, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket
illetően.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A finanszírozásra, a vállalkozói számla kifizetésére a következő jogszabályok vonatkoznak:
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján adófizetésre a termék
beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett az 1-2. rész tekintetében!

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
10. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Gazdálkodó szervezet létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. Együttes ajánlattétel
esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a
kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése
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során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a
szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az
egyes
feladatok,
kötelezettségek
tekintetében
mely
ajánlattevőt
terhelik.
Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési (közös ajánlattevői) megállapodás
benyújtásával is teljesíthető.
11. Részajánlattétel:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt lehetővé teszi.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja – részenként azonos módon - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján a legjobb ár-érték arány.
A részszempontok és hozzá tartozó súlyszámok minden rész tekintetében:
Szempont
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. A
teljesítésbe
bevont
szakember
alkalmassági
követelményen felüli szakmai
gyakorlata (hónap)

Súlyszám
70
30

A legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-100
A legjobb ár-érték arány ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
A legjobb (legalacsonyabb ajánlati ár, legmagasabb szakami tapasztalat alszempontonként)
tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi
elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani
útmutatója (2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik.
Ezen belül az 1. részszempontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás), míg a 2.
részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket
alkalmazza ajánlatkérő.
1. Nettó ajánlati ár elnevezésű értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a nettó ajánlati
árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó
ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás
módszerével kap pontszámot.
2. Szakamai tapasztalat minden rész tekintetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel előírja, hogy Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell
Az 1. rész tekintetében: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVVZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek
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valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.
A 2. rész tekintetében: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉR felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek
valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.
A 3. rész tekintetében: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉR felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek
valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.
Ajánlattevő az értékelési szempont tekintetében az M/1. követelményben meghatározott
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot.
Ajánlattevő maximum 36 hónap szakmai többlet tapasztalatra tehet ajánlatot. A
legmagasabb (legkedvezőbb) mértékű szakmai tapasztalat kapja a maximális 100 pontot, a
többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot
Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag egész hónapokat vesz figyelmbe, illetve a
párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Pontszámok összesítése:
Ajánlatkérő az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a fent
meghatározott ponthatárok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes értékelési
részszempontra adott értékelési pontszámot megszorozza a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, a szorzatokat pedig összeadja.
A legjobb ár-érték arány szerinti ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az értékelés
során. Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott.
13. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá,
valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról
köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban,
milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet
azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez,
illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti
nyilvántartásban szerepelnie kell.
14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
megkövetelt igazolási mód:
14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
14.2 Műszaki, szakmai alkalmasság:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia
kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által
előírt alkalmassági követelményeknek.
M/.1. 1-2. rész tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint
csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4)
bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a
szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból
egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelés
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
- szakember képzettségét/végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. 1. rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 (egy) fő a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges (i) okleveles építőmérnök végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú
szakmai gyakorlattal vagy (ii) építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,csatornázás mérnök végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú
szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.
M/1. 2. rész tekintetében:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakirányú építőipari technikusi vagy szakirányú építőipari szakközépiskola végzettséggel
és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a
szerződés teljesítésében részt vesz.
M/1. 3. rész tekintetében:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakirányú építőipari technikusi vagy szakirányú építőipari szakközépiskola végzettséggel
és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a
szerződés teljesítésében részt vesz.
Ugyanaz a szakember több rész esetében is megajánlható.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak
más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
15. Az ajánlattételi határidő: 2018. április 13. 11.00
16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
Az ajánlat benyújtásának címe:
ÚTKATASZTER Bt.
3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fszt.
Az ajánlatokat munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
11.00 óráig lehet benyújtani.
17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
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Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az
idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős
fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell,
hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Az ajánlat felbontásának címe:
ÚTKATASZTER Bt.
3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fszt.
Ideje: 2018. április 13. 11.00 óra
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek
jele.
Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 11.00 óráig lehet benyújtani.
Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton vagy
személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagolást a
következő felirattal kell ellátni: ”Ajánlat: Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó
beruházások a Robinson-szigeteken” Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete
előtt!”
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a
nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő
megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az ilyennek minősített ajánlattevő
ajánlati kötöttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától
számított 60 nappal meghosszabbodik.
20./A. Biztosítokokra vonatkozó információ
Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:
Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést
biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
A szerződésben megkövetelt biztosítékok részenként azonos módon:
Jótállási biztosíték részenként: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. A jótállási idő: 3 év,
de ajánlatkérő a jótállási biztosítékot az egy éves garanciális felülvizsgálat időpontjáig kéri
rendelkezésre bocsátani.
A jótállási biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően - teljesíthető a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra,
hogy Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. A
jótállási biztosítéknak a jótállási időtartamán való túlnyúlása kizárólag az okirati formában
nyújtott biztosítékra vonatkozik.
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A Kbt. 134. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban
nyilatkozniuk kell.
Jótállás: A jótállási idő 36 hónap. A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de
legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontja.

20./B Kötbérekre vonatkozó információk:
Késedelmi kötbér napi mértéke részenként:
A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek
mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt
naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 % /naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj
20 %-a. A kötbér maximum elérését követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott
felmondással felmondani. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem
kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér részenként:
Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős,
különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott időn belül és
minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza
helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti
követelését a meghiúsulási kötbér alapján.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó
értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára
utalni.
Meghiúsulási kötbér esedékessé válik a teljesítés végleges meghiúsulásával, vagy a
felmondás közlésével. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül
érvényesítésre.
Hibás teljesítési kötbér részenként: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó
hibásan teljesít, ha az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a
jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a
jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságok,
továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, szerződésben vállalt, vagy
jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem a kiviteli tervben,
építési engedélyben, illetőleg költségvetésben meghatározott műszaki tartalomnak vagy a
szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás
teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a
kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás
teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a. A kötbérfizetési
kötelezettség maximuma 40 napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő
jogosult a szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban,
indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a
meghiúsulási kötbért érvényesítésére.
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A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem
érvényesíthet szavatossági igényt.
Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára,
melynek értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól,
ha szerződésszegését kimenti.
Ajánlatkérő a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
135.§ (6) bekezdésére is.
21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez.
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: igen
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
23. Egyéb információk:
23.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak
szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen
százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium
tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának
napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és
harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
23.2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá
egy elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti
példányáról készített, .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, elektronikus másolati példányban Az
ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva:.xls formátumban is
beadva, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik
a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
23.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
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23.4. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
23.5. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
23.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásához igénybe vett
gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát
vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.
23.7. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), ajánlatban
nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait elektronikus adatbázisokban ellenőrzi. Abban
az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi
határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
23.8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő
aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
23.9. A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az
ajánlatkérő tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő azonban
előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati nyilatkozat) eredeti aláírt
példányban való benyújtását, továbbá az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál.
23.10. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen
teszik elérhetővé.
23.11. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
23.12. 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 eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
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szervezet olyan mértékeben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének
teljesítésben, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely-az ajánlttevő saját kapacitásával
együtt-biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szaktudást, illetve szakami
tapasztalat érvényesülést a teljesítésba. A 65.§ (1) bekezdés c) pontja 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 csatolandó kötelezettségvállalásnak
ezt kell alátámasztania. A kötelezettségvállalásnak a referenciara vonatkozó követelmény
telejítést igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés telejesítésében.
23.13. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az
eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat,
nyilatkozatok nem fogad el.
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell
nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
23.14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
23.15. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés
megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell
tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő)
felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly
módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: 1. rész tekintetében legalább 10 millió
forint káreseményenként és legalább 30 millió forint évente. 2. rész tekintetében legalább 15
millió forint káreseményenként és legalább 40 millió forint évente, a 3. rész tekintetében
legalább 1 millió forint káreseményenként és legalább 5 millió forint évente
23.16. Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan
költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia a szakmai ajánlat
részeként.
Az ajánlathoz csatolt árazott költségvetésben az ajánlattevők nem változtathatják meg sem a
tétel számokat, sem a tétel szöveges kiírását, sem a tétel mennyiségeit, mert az az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást,
javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban
műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési
tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű
megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az egyenértékűség igazolására a
dokumentációban előírt igazolásokat is csatolni kell. E körben alkalmazandó hiánypótlás
okán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésben foglaltakra.
23.17. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 2018. március 28án 11.00 órakor helyszíni bejárást tart. Helye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92.
23.18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni ha a teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat nevzze meg.
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23.19. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen, munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-tól az
ajánlattételi határidőig lehet leadni.
23.20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő az előírt műszaki paraméterek esetében az
adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az
ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell
mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
23.21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni.
24. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:
2018. március 21.
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