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A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  
 
I. Az ajánlatkérő: 
 
Neve:      Tiszaladány Községi Önkormányzat 
Címe:        3929. Tiszaladány, Kossuth utca 53. 
Képviseli:      Dr. Liszkai Ferenc 
Telefonszám:       + 47 352835 
Telefaxszám:      + 47 352835 
E-mail:      tiszaladany@gmail.com 
Azonosító  : 1   003091308 
Nemzeti közbeszerzési azonosító:   : 22982 
  
I.I Az Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: 
Neve:    Boronkayné Görzsöny Éva 
Címe:    3535. Miskolc, Hóvirág utca 2. 
Lajstromszáma: 00516 
Telefonszám:   +36309350114 
Telefaxszám:  +3646412411 
E-mail:  goreva@me.com 
 
II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 
indokolása 

 
II.1 a közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész 115.§. (1) bekezdése szerinti nyílt 
eljárás 
 
II.2 az eljárás indokolása:  
A Kbt. 115. § alapján indított eljárás, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300 
millió forintot,  a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazásával.  
 
III. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja gazdasági szereplők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg, elektronikus úton továbbítja gazdasági szereplők részére, a műszaki 
dokumentációval együtt. 

 
IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya: 
 
”Tiszaladány 045 HRSZ-ú meglévő mezőgazdasági út kiépítése, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázat keretében” 
 
Mennyisége: 
 



A 045 helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági ágazatban igénybe vett földút a gazdák 
számára a termőföldek elérhetőségét szolgálja. A meglévő földút az idők során teljesen 
elhasználódott. Korábban teherbíró képességgel rendelkezett, jelenleg ez egyáltalán nem 
mondható jellemzőként.  
Kivitelezés, amely aszfaltburkolat építése nélkül növeli az út teherbírását és képes kiszolgálni 
az ott közlekedő gazdák igényeit bármilyen mezőgazdasági művelésben használt 
nehézgépjármű esetében is. 
A tárgyi helyrajzi számú ingatlan a rendeletben foglaltak szerint földút. 
 
1.1 1./ Műszaki paraméterek 
 

Jellemzők neve Számszerű adatai 

Burkolat hossza 1465,00 méter 
Burkolat szélessége 3,00 méter 
Padka készítése Mindkét oldalon 0,5-05 méter 

Rézsűhajlás  1:1 
Burkolat oldalesése 2,5% 

 
A helyszínrajz kialakításánál három ív került betervezésre, melynek adatai: 
SP1 X=826998.867 Y=304127.760 
Ív bal: R=5.000 
alfa=93.571977161692226 
T1=5.322 
T2=5.322 
S1K=2.302 
Ih=8.166 
 
SP2 X=826595.755 Y=304196.260 
Ív jobb: R=60.000 
alfa=16.0290186823374848 
T1=8.448 
T2=8.448 
S1K=0.592 
Ih=16.786 
SP3 X=826416.200 Y=304282.570 
Ív bal: R=60.000 
alfa=14.1446265398857482 
T1=7.444 
T2=7.444 
S1K=0.460 
Ih=14.812 
 

Hossz-szelvény kialakítása 

A hossz-szelvény kialakításakor általános érvényű szabályként elmondható, hogy a legfelső 
45 cm szórt útalap alsó síkja megegyezik a terep síkjának szintjével, és a munkagödör és 
tükör kialakításának mélységét a 15 cm fagyvédő réteg határozza meg, vagyis a hossz-
szelvény a terep mBf. szintjéhez 45 cm-et hozzáadva kapjuk meg a tervezett útpálya 



tengelyének mBf. pontjait. A kezdőszelvényében 95,40 mBf., a végszelvényben 97,16 mBf. a 
magasság. A tervezett út mélypontja a 1+349 szelvényben található, melyben 93,94 mBf. a 
magasság. Magassági lekerekítő ívek betervezésre kerültek. 
 
Keresztszelvények kialakítása 

A keresztszelvények kialakításánál a már említett módon a csak a fagyvédő réteg 
vastagságáig kerül kiszedésre a munkagödör és készül el a tükör viszont a tükör szélességét az 
altalaj stabilizálásának a szélessége határozza meg. Az egymásra épített pályaszerkezeti 
rétegek a 45 fokos teherátadása miatt a legalsó altalaj stabilizálást 4,2 méter szélességben kell 
elvégezni. A burkolat oldalesését 2,5 %-os egyoldali eséssel kell készíteni. 
 
CPV kód:  
45233200-1 Különféle útburkolatok 
 
Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a műszaki 
specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek 
helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések 
kizárólag a tárgy jellegének, műszaki és építészeti követelményeinek egyértelmű 
meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.  
 
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti, kivitelezői változtatási igény esetén, 
kivitelezőnek előzetesen dokumentumokkal, szükség esetén referenciákkal kell igazolni az 
egyenértékűséget, mind műszaki, mind esztétikai illeszkedés szempontjából. Az 
egyenértékűséget igazoló dokumentumokat és tervezői hozzájárulást mellékelve, az eltérési 
kérelmet 10 munkanappal a szükséges döntési időpont előtt a Megrendelőnek írásban kell 
beadni. Amennyiben Megrendelő által jóváhagyásra kerül(nek) a kért helyettesítő termék(ek), 
abban az esetben a Kbt. 141.§-nak figyelembe vételével Felek a szerződést módosítják. 
 
V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatja az ajánlatkérő: 
Vállalkozási szerződés. 
 
VI. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: - 
 
VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés időtartama: 
A szerződéskötéstől számítottan 16 hónap. 
 
Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad. 
 
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) a munka elvégzésének részletes pénzügyi és 
előrehaladási műszaki ütemtervét a szerződésben rögzítik. 
 
VIII. A teljesítés helye: 
Tiszaladány Községi Önkormányzat (3929 Tiszaladány Kossuth utca 53) kezelésében  
045 HRSZ-ú külterületi út felújítása 
NUTS kód: HU311 
 



IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő az a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat keretében kívánja megvalósítani. 
A támogatás intenzitása 90%. 
 
Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet. 
 
A Kbt. 135.§ (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is 
részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg. 
 
Ajánlatkérő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 20%-os mértékben.  
Az előleg számításának alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb 
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. 
Ajánlattevő a kapott előleggel a végszámlákban számol el egyenlő részletekben. –  
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (5) bekezdés szerint részszámlázási lehetőséget biztosít összesen 5 
(öt) alkalommal, egyenlő részletekben. Az első részszámla 20%-os műszaki ellenőr által 
igazolt teljesítés esetén, a második részszámla 40%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés 
esetén, a harmadik részszámla 60%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén, a 
negyedik részszámla, 80%-os, ötödik résszámla, amely végszámla is egyben 100%-os 
műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be.  A számlák igazolásához tételes 
költségkimutatást kell mellékelni, mely tartalmazza az előző ütemek kimutatását is. Számlák 
befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. A végszámla kiállításának 
alapja továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A 
számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben 
meghatározottak szerint. 
 
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 
6:42.§ - 6:46.§-a, 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-i  és 32/B §. szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja 
a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat 
tekintetében a Ptk. 6:155.§ szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések 
pénzneme forint. 
 
X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 
Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. 
 
Ennek indoka:  
Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege 
nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás kihatással lenne a 
szolgáltatás minőségére is, valamint jelentős munkaszervezési problémákat hárítana az 
ajánlatkérőre. A részekre bontás gazdasági, műszaki, és minőségi szempontból ésszerűtlen 
lenne.  
 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 

 



XI. Az ajánlatok értékelési szempontjai. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra 
vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 
 
Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak: 
 

Sorszám: Értékelési szempont megnevezése: Súlyszám: 
1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) 70 

2. 

Szakember többlet szakmai tapasztalatának 
értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest 
(hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban 
értékelve] 

30 

 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: 0-100 pont  
 
Az 1. szempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek 
minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma 
arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított 
arányosítás).  
Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat.  
Az alkalmazandó képlet:  
Ár részszempont: P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100  
Jótállási idő részszempont:  
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100  
A fentebbi képletek esetében P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme;  
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a 
pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Az ár és a 
jótállási idő értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett 
értékek ajánlhatók a kért mértékegységben, a nulla, a tört számban kifejezett, a negatív 
előjelű, vagy egyéb, nem pozitív egész számban kifejezett megajánlások az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezik.  
 
Az 2. szempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek 
minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma egyenes 
arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (egyenes arányosítás).  
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosan számolja ki a 
pontszámokat.  
Az alkalmazandó képlet:  
A legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki 
a pontszámokat. Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekintett tartalmi elem feletti kedvezőbb 
megajánlások esetén, a pontszámot úgy határozza meg, hogy a legkedvezőbb szintnek 
megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az 



esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 
A bírálat módszere képlettel leírva:  
 

P = A vizsgált / 48 hónap (P max – P min) + P min 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 48 hónap 
A legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 0 (nulla) hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő 
tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő 
számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így 
kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot 
kapnak. Ezt követően a kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra kerülnek. 
 
Ajánlatkérő jelen a 2. értékelési szempont és az M2 alkalmassági feltétel, szakmai 
tapasztalaton a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, kategóriás felelős műszaki 
vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettség és tapasztalat feletti szakmai 
tapasztalatot (gyakorlatot) vizsgálja hónapokban kifejezve, az adott alkalmassági követelmény 
igazolása érdekében megnevezett szakember tekintetében. Az értékelés során tehát, az 
alkalmasság tekintetben megnevezett szakemberen kívül más szakember szakmai tapasztalatát 
Ajánlatkérő nem fogadja el. Ajánlatkérő kifejezetten és kizárólag az alkalmasság körében 
megnevezett 1 fő szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben Ajánlattevő 
az alkalmasság során több szakembert mutat be, a beadott dokumentumokból világosan ki kell 
derülnie (az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjára való utalással), hogy melyik megnevezett 
szakember melyik alkalmassági követelményt teljesíti. Ajánlatkérő a jogosultság 
megszerzéséhez, a végzettségnek megfelelő gyakorlat feletti szakmai tapasztalatot értékeli 0-
48 hónap között, azzal, hogy a 48 hónap feletti szakmai többlet gyakorlatot a legmagasabb 
adható pontszámmal veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz 
szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, 
mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettségek birtokában, a szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az 
önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó 
pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer 
veszi figyelembe. 

 
A 2. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintet elérő, vagy annál kedvezőbb értéket 
tartalmazó ajánlatok egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot kapnak, azaz 100 pontot. Ajánlattevő 0 (nulla) hónap megajánlás esetén 0 (nulla) 
pontot kap. 
 
XII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai 
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

 



g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 

jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 

időtartam végéig;  

 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 

jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 

évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 

a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;  

 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 

nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 

bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 

hamis nyilatkozat), amennyiben  

 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 

ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és  

 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg;  

 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 

vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 

a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig;  

 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 

az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  

 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy  

 



kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll 

 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 

kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.  

 
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17.§-a szerint. 

 
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. 
Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra. 
 
XIII. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 
 
XIII.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) – (2) bekezdései alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelményeket nem ír elő. 

 
XIII.2 Műszaki és szakmai alkalmasság 
 
Igazolási módok, és rövid leírása: 
 
M1/Az alkalmassági feltételek igazolása az alábbi jogszabályok alapján történik: M/1. A 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 22. § (3)-(5) bek., 23. §, 24. §, 
Kbt. 69. § (4) bek.  



 
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a 
megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket 
be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a 
szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a jelen közbeszerzésre rendelkezésre állási 
nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására 
szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte 
egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a 
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot 
Ajánlattevő megadhatja.  
 
 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):  
 
M1/ Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás 
feladásától visszafelé számított nyolc éven belüli sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesített, 
befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen 2.000 m2 
alapterületű út, vagy járda építési-kivitelezési referenciával.  
 
M2/  
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
szakemberei között nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. 
rendelet MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább a 
névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek 
tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal 
(tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.  
A szakembereknek a megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként 
aláírt önéletrajzot, és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. A 
szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell 
derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett 
az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában a szükséges 
szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a 
beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamosan 
megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 
Amennyiben a szakember már rendelkezik a jogosultsággal, abban az esetben is 
szükséges az önéletrajz csatolása. Ajánlatkérő kifejezetten és kizárólag az alkalmasság 
körében megnevezett szakembereket veszi figyelembe az értékelés során.  
 
XIV. Az ajánlattételi határidő: 
2018. május 14. 10:00 óra 
 
XV. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 
Tiszaladány Községi Önkormányzat 
3929 Tiszaladány Kossuth utca 53 
 
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, 
papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező 
elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban kell benyújtani.  
 



A költségvetéseket szerkeszthető excel formátumban is be kell nyújtani. 
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formában, illetőleg a papír 
alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik. 
 
Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 
 
Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: 
Ajánlattevő neve, címe„Ajánlat – Tiszaladány Községi Önkormányzat  VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16” valamint „Nem bontható fel 2018. év 2018. május 14. 10:00 óráig 
 
Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől 
csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának 
a napján 8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen pontban meghatározott címre.  
 
Amennyiben a csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a 
Kbt. szabályainak megfelel, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az 
ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra. 

XVI. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül 
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. 
 
 
XVII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak 
 
Az ajánlatok felbontásának helye:  Tiszaladány Községi Önkormányzat 

3929 Tiszaladány Kossuth utca 53 
Az ajánlatok felbontásának ideje:  2018. május 14. 10:00 óra 
 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 
kell megkezdeni. A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, az ajánlatot egy 
példányban, írásban és zártan lehet közvetlenül benyújtani.  
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E 
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68.§ (3) bekezdés]. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. [Kbt. 68.§ (4) bekezdés]. 
 
Az ajánlatok felbontásáról és a 68.§ (4) - (5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 
összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet 



kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni. [Kbt. 68.§ 
(6) bekezdés]. 
 
XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap 
 
XIX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információ, szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: 
 
 
Kötbér: 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 
kimenti. 
 
Késedelmi kötbér:  
- teljesítési véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/késedelmes 
nap késedelmi kötbért köteles fizetni vállalkozó a késedelem minden naptári napja után, 
amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi 
eljárás sikeres lezárásának napja) között.  
- mértéke összesen legfeljebb a nettó vállalkozási ár 10 %-a.  
- 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalúan 
elállni. 
 
Meghiúsulási kötbér: 
- mértéke a meghiúsult munkarész nettó értékének 10 %-a, mely azonban összesen nem lehet 
több, mint a nettó teljes vállalkozói ár 10 %-a 
- vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása és a Vállalkozó magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén 
 
Ajánlatkérő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent 
joglemondást a részéről történő kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban. 
 
Elállás: 
- ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Ajánlatkérő jogosult a 
szerződéstől elállni. 
 
Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződében 5 (öt) év jótállást kell vállalnia az 
elvégzett munkák tekintetében.  
 
Jótállás: A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 
 
Rendelkezésre állás: Vállalkozó a jótállási időtartam alatt köteles rendelkezésre állni az 
esetlegesen felmerülő hibák kijavítására a hibabejelentéstől számítottan 72 óra időtartamon 
belül. Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követően, 72 
óra időtartamon belül, Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, a javítási 
munkákat, a felülvizsgálatot követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen 
megállapított határidőre befejezi. 
 



Vállalkozó a szerződés alapján jövőben keletkező vállalkozói díj követelését nem 
zálogosíthatja el, arra másnak olyan jogot nem engedhet, amely Megrendelő szerződésből 
folyó jogait korlátozná. 
 
 
XX. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás és „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázati konstrukció 
 
 
XXI. Egyéb információk: 

 
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. 

2. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66.§ (4) bekezdés]. 

3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66.§ (6) 
bekezdés a)]. 

4. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés]. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a feladat megvalósítását 
szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-É-M 
kategóriás felelős műszaki vezetővel, összhangban az M2/1 alkalmassági kritériummal. 
Ajánlatkérő a megfelelő verseny biztosítása érdekében elfogadja a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettség és gyakorlati idő igazolását, a 
jogosultsággal való rendelkezés legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szükséges. 

5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 

6.Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés 
ajánlattevőknek történő megküldését követő 5. napot követően; amennyiben ez a nap 
nem munkanapra esik az ezt a napot követő (első) munkanapon. 

7.Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
8.Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell 

aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében 
kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló 
dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is.  

9.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, erről szóló nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! 



10. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles 
elfogadni.  [Kbt. 47.§ (2) bekezdés].  

11. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli. 
12. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából a felhívás 

megküldésének napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó 
esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű 
cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; 
továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik 
ajánlatukban megjelölik a Kbt. szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen 
nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 

13. Ajánlattevőnek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint nyilatkoznia kell, 
hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-
szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszti. A felelősségbiztosításnak szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés 
tárgya szerinti tevékenységre és legalább ajánlata szerinti forint éves összegre terjedően, 
legalább 70.000.000.- Ft/év és 25.000.000. -Ft/káresemény értékre kell vonatkoznia. Az 
érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata 
szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő 
részére. 

14. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi 
ok alkalmazását. 

15. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 
végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, valamint a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni előírásai szerint kell 
eljárni. 

16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április 11. 
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