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Előterjesztés 

Utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkáival 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. december 28-án vállalkozási szerződést 
„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-
elvezetés javítási és felújítási munkáira” a PRÍM 41 Kft-vel.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának közbeszerzési terve alapján valamint arra is 
tekintettel, hogy a fenti vállalkozási szerződés 2015. december 31. napjával meg fog 
szűnni, a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122/A. § (1) 
bekezdése alapján szükséges a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait 
alkalmazó 122/A. §-ban foglalt különbségekkel a hirdetmény nélküli meghívásos 
közbeszerzési eljárás kiírása. 
 
Az önkormányzat megbízta Berta Ferenc szakértőt az eljárás lebonyolítására, a 
közbeszerzési szakértő az ajánlati felhívást a polgármesteri hivatal munkatársaival 
előkészítette, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2015. szeptember 22.  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2015. (IX. 24.) számú határozata 

Utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkáival 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény Harmadik Része és a 122/A. § (1) bekezdése alapján „Biatorbágy Város 
Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és 
felújítási munkáira”  hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást indít. 
 
I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 
……………………….. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 
…………………………… 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 
……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
 
 
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást a jelen 
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás szerint indítsa meg, valamint az ajánlati 
dokumentációt állítsa össze és küldje meg a meghívandó szervezetek részére.   
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Ajánlattételi felhívás megküldésére: 2015. szeptember 28. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

 
 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény, (a továbbiakban Kbt.) 
122/A. §. (1) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást indít, „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és 
csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyában. Az ajánlatkérő a jelen eljárást 
megindító felhívást és annak mellékleteit, melyek együttesen alkotják a közbeszerzési eljárás 
Kbt. 122. § (2) bekezdése szerinti dokumentációját az általa kiválasztott ajánlattevőknek 
közvetlenül elektronikusan küldi meg. 
A jelen eljárás fajtájának megválasztásakor az ajánlatkérő tekintettel volt arra, hogy az eljárás 
becsült értéke nem éri el a 150 MFt összeget. 
 
a) Az ajánlatkérő: 

Neve:  Biatorbágy Város Önkormányzata 
Címe:  2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
Képviseli: Tarjáni István polgármester. 
Telefon:  +36 23310174 
Telefax:  +36 23310135 
E-mail:  polgarmester@biatorbagy.hu 
 

b)     Kapcsolattartás 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó az Ajánlatkérő 
részéről: 
Név:  Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó 
Telefon:  +36 303110947 
Fax:  +36 23500927 
E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 
 

 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 122. § (5) bekezdésben  
foglaltakra, miszerint: „A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi 
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.”Az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatás kérés határideje vonatkozásában az ajánlatok bontását megelőző 
ötödik munkanapot, megadásának határideje vonatkozásában az ajánlatok bontását 
megelőző harmadik munkanapot tekinti ésszerű időpontnak. 

 
c) A beszerzés tárgya, és mennyisége  

Biatorbágy Város közigazgatási területén az Önkormányzat kezelésében lévő közutak, 
járdák és csapadékvíz-elvezetés javítása, felújítási munkái, útépítés kivitelezés, az 
Ajánlatkérő irányításával elvégzett felmérés alapján összeállított műszaki ütemterv 
alapján és az úthibákból eredő rendkívüli élet- illetve baleset veszélyes helyzetek 
elhárítása diszpécser- és kivonuló ügyeleti szolgálat biztosításával.  
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Útfelület kimutatás:  
 

Útkategória 
Útburkolat fajtája (ezer m2) 

aszfaltbeton és 
öntött aszfalt murva/kő beton 

Belterületi közutak összesen 240 14 -- 
Külterületi közutak 24 110 1 
Kerékpárutak 1,5 -- -- 
Gyalogutak és járdák 20 -- -- 

 
Előirányzott munkák a szerződés 36 hónapos időtartama alatt évente: 
 

Előirányzott munkák  mennyiség 
Út és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása 20 m2-ig 80 m3 
Útbeszakadások javítása 300 m3 
stabilizált útszakaszok kátyúzása 1500 m3 
Útpadka javítása 900 m3 
Aszfalt nagy felületű útfelújítások, útépítések 4000 m2 
Útszegély javítása, építése 1000 fm 
Járda építése, felújítás 2500 m2 
Földárok készítése 300 fm 

 
Keretszerződés becsült nettó értéke: 50.000.000,- Ft és 150.000.000,- Ft között  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

 Fő tárgy:   45233142-6  Közútjavítás 
 

Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.    
Több változatú ajánlat nem tehető. 

d)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés    
 
e)  A szerződés időtartama:  
 A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.  
 A szerződés időtartama: 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjed.  
 Amennyiben a keretszerződés szerinti eseti szerződések összesített értéke eléri a nettó 

150.000.000,- Ft összeget a keretszerződést teljesítettnek kell tekinteni. 
 Az eseti szerződések teljesítési határidejét az ajánlatkérő esetenként határozza meg. 
 Az ajánlatkérő az eseti megrendelésekben meghatározott határidők tekintetében 

előteljesítést elfogad. 
  
f)  Teljesítés helye:  
 Biatorbágy Város közigazgatási területe 
 NUTS-kód HU 102 
 
g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:   

A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben: HUF. 
B) A beszerzés ellenértéke az ajánlatkérő rendelkezésére áll.  
C) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 
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 Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) - (3) bekezdés, illetve 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban Ptk.) 6:247. § (2) bekezdése szerint kíván eljárni. 

 Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (5) és (6) bekezdése 306/2011 
(XII.23.) Korm. rendelet 14 § rendelkezései szerint teljesíti úgy, hogy a fizetési 
határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi 
kézhezvételének napját követő 30 napot. 

D) Fizetési ütemezés:  
 D1) Az ajánlatkérő az általa meghatározott kivitelezési részfeladatok (útszakasz, 

utca, vagy több utca) elszámolható összege 5 %-ának megfelelő összeg előlegként 
történő kifizetését biztosítja, a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint.   

 A visszafizetés az adott részfeladat végszámlájából történik 
D2) Az ajánlattevő részszámlázásra jogosult. A részszámlát az ajánlatkérő által 
meghatározott és esetenként megrendelt részfeladat a hiba és hiánymentes műszaki 
átadás átvételi eljárás lezárását és az igazolt teljesítését követően nyújthat be az 
ajánlattevő. 

 A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A §-ában foglaltakra. 
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
történik.  
A nyertes ajánlattevő bruttó összegben (az ÁFA felszámításával) nyújtja be számláit.  
A beruházás nem építési engedély köteles.  

 
h) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

(Az eseti szerződésekben kötelezően alkalmazandó feltételként) 
Kötbér: Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén az ajánlattevő a 
késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára naponta a szerződéses 
vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének minimálisan 0,50 %-át köteles 
megfizetni kötbérként az ajánlatkérőnek. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb (magasabb) 
mértékre is tehetnek ajánlatot.  
A kötbér összegét az ajánlatkérő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. 6:49. § 
szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint jár el.  
A kötbér maximális értéke a napi kötbér hússzorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás 
teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja a 20 napot, az ajánlatkérő az 
adott eseti szerződést meghiúsultnak tekintheti. 
Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a kötbér mértéke az eseti megrendelések 
nettó díja 20%- a, amelyet az ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételét 
követő 30 napon belül köteles az ajánlatkérő számlájára átutalni.   
Ha az eseti szerződések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor az 
ajánlatkérő a teljes keretszerződést meghiúsultnak tekinti és 7.000.000,- Ft összegű 
meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.  
Szavatosság: A megépített utak és azok műtárgyainak, továbbá járdák, térburkolatok, 
kerékpárutak és azok műtárgyainak szerkezeteire - különös tekintettel az egyes 
nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. 
(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete 
szerinti nevezett: 
1.1. Útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek 
3.1. Alépítmények (földművek, pillérek, alapozások, víztelenítő rendszerek, padkák, 
útalapok) esetében a I. kötelező alkalmassági idő 10 év, míg a 1. Járdák, térburkolatok, 
kerékpárutak burkolatai és utak kopórétegei esetében a II. kötelező alkalmassági idő 5 
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év. az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítottam. 
A kötelező alkalmassági időtartam megegyezik a szavatossági időtartammal. 
Jótállás: Az egyéb, az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet 
hatálya alá nem tartozó létesítmények esetében 24 hónap a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontjától számítottan.  

 
i) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
 Összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:   
 

 Részszempontok Súly- 
számok 

1. Ajánlati nettó ár a valamennyi munkanem egységárát tartalmazó, 
súlyozott lista szerint. (Ft) 

95 

2. Késedelmi kötbér mértéke az adott részfeladat (eseti megrendelés) 
előzetesen meghatározott (becsült) vállalkozási díj nettő összegére 
vetítve (%/nap)  

5 

 
Az értékelés 1-10 pontig történik, valamennyi részszempont esetén egyenes, illetőleg 
fordított arányosítással, a Közbeszerzések Tanácsa módosított ajánlása az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) szerint. 
 
Az 1. részszempont nettó ajánlati ár (Ft) esetén a legalacsonyabb megajánlás kapja a 
maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan 
kap kevesebb pontot. (fordított arányosítás) 
Pontozási képlet: Pv=((Alj/Av)x9)+1, ahol Pv a vizsgált pontszám, Av a vizsgált 
megajánlás, Alj a legkedvezőbb megajánlás. 
A 2. részszempont esetén a legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 
pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb 
pontot.(Egyenes arányosítás) 
Pontozási képlet: Pv=((Av/Alj)x9)+1 ahol Pv a vizsgált pontszám, Av a vizsgált 
megajánlás, Alj a legkedvezőbb megajánlás. 
Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a pontozást két tizedes jegyig végzi el, a 
kerekítés szabályai szerint.  
Az ajánlatkérő a 2. részszempont, a késedelmi kötbér esetén napi 1,00 %, mértéknél 
magasabb magajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot megkapja és az 
értékeséi képletbe a 1,00 % mérték kerül beírásra. 
 

j) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.  
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdés 
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §. 
alapján kell eljárni.  
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a jelen részvételi felhívás 
közzétételét követő keltezésűeknek kell lenniük.  
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k) Az alkalmassági követelmények: 
 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint 
elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében foglaltakra. 
 
P1.: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az 
Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző 3 lezárt 
üzleti évre (2012., 2013. és 2014.)  vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről és ugyan ezen időszakban a jelen közbeszerzés tárgya szerinti - 
általános forgalmi adó nélkül számított -  árbevételről szóló nyilatkozata, attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 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. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 
55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben 
támaszkodhat: 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban 
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más 
szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével 
nem térült meg. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha  
P1.: az előző, három lezárt pénzügyi év évenkénti, teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételének egyszerű számtani átlaga eléri a nettó 15 millió forintot.  



 6 

 [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pont és a (4) bekezdés szerint]; 
 
 

Műszaki és szakmai alkalmasság: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint 
elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek, ugyanakkor felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a hivatkozott (6) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra.   
 
M1.: Az ajánlattételi felhívás ajánlattevőknek való megküldésének időpontjától 
visszafelé számított öt év legjelentősebb, útépítési, útjavítási és útfelújítási 
beruházásainak ismertetését [306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja 
szerint] a legalább az alábbi tartalommal: 
- az ellenszolgáltatás nettó összege 
- szerződés tárgya, a minimumfeltételeknek való megfelelés megítéléséhez szükséges 

részletezettséggel az elvégzett munka rövid leírásával, 
-  a teljesítés ideje (év/hó/nap) és helye 
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, a kapcsolattartó személy megnevezése és 

elérhetőségének (tel. e-mail) megadásával 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az M1: alkalmassági követelményt az ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással is lehet igazolni. 
 (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja.) 
M.2.: Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember(ek) megnevezését, teljesítésben betöltött pozícióját (felelős műszaki 
vezető), szakmai végzettségét, képzettségét, a nyilvántartó szakmai szervezet (kamara, 
vagy önkormányzat) nevét és nyilvántartási számát, és ha kamarai tagsággal rendelkezik, 
a kamarai tagszám és a nyilvántartó kamara meghatározását. 
A Magyarországon szerzett felelős műszaki vezetői jogosultság - amennyiben a Kbt. 36. 
§ (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes 
ellenőrzésére nincsen mód - a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban 
történő benyújtásával igazolandó, amennyiben a szakember szerepel a nyilvántartásban, 
úgy ajánlatkérő ellenőrzi a vonatkozó jogosultság meglétét, ehhez ajánlattevő köteles 
ajánlatában az elérési útvonalat megadni. 
A felelős műszaki vezetői jogosultságról szóló dokumentumot más tagállamban szerzett 
jogosultság esetében magyar nyelvű fordításban szükséges csatolni. (310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) c) pontja.) 
 
M3.: Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. (b) pont 
szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki 
felszereltség leírását,   
M3.1.: A munkagépek bemutatását (a megnevezés, gyártmány/típus, darabszám, 
üzemképesség, megjelölésével) és az alkalmassági minimum-követelmények 
igazolásához szükséges műszaki paraméterek megadásával, továbbá csatolja a 
rendelkezési jogot igazoló iratok(at) 
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- saját tulajdonú illetve lízingelt eszközök, berendezések esetén: az eszköz tulajdonosa / 
lízingbe vevője által cégszerűen aláírt nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati 
példányát, 
- bérelt vagy szívességi kölcsön formájában rendelkezésre álló eszközök, berendezések 
esetén: a felek által cégszerűen aláírt bérleti, vagy rendelkezésre bocsátási szerződés 
egyszerű másolati példányát és az eszköz bérbeadója, rendelkezésre bocsátója (mint az 
eszköz tulajdonosa / lízingbe vevője) által cégszerűen aláírt nyilatkozatot. 
M3.2.: A hiba bejelentési lehetőség igazolására az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát az alkalmasság minimumfeltételeiben meghatározottak teljesítéséről.  
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 (követel-
ményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 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. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 
55. § (5) bekezdés szerint 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 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. 

 
Amennyiben a teljesítésbe bevont szakember (felelős műszaki vezető) nem az 
ajánlattevő alkalmazásban áll, az ajánlattevő csatolja az ajánlatába a teljesítésbe bevont 
szakember saját kezűleg aláírt következő tartalmú nyilatkozatát: A teljesítésbe bevont 
szakember jelentse ki, hogy amennyiben az ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kerül 
kiválasztásra, akkor ő az eljárás eredményeként megkötött szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás teljesítése során, igény szerint folyamatosan és személyesen az ajánlattevő 
rendelkezésére áll az ajánlati felhívásban meghatározott időtartamban, vagy az 
ajánlatkérő és az ajánlattevő között létrejövő szerződés teljes időtartama alatt. 
Jelentse ki továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettsége a szerződés tárgyát képező 
munkák teljesítése során, amely a szerződésben való munkavégzését bármilyen 
szempontból akadályozná.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
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M1: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pont szerint nem tud igazolni 
a jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éves időszakban 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a beszerzés tárgyával azonos, 
vagy ahhoz hasonló, útépítési, útjavítási és útfelújítási munkáit tartalmazó referenciát. A 
referencia több szerződésből is összeadódhat. A referenciák együttes értéke nem lehet 
kisebb, mint nettó 30 millió Ft.   
M2: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. c) pont szerint nem 
rendelkeznek legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KE 
kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel: 
a)  Magyarországon jogosultságot szerzett szakember tekintetében a felelős műszaki 

vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013 (VII.11.) 
Korm. rendelet szerinti legalább MV-KÉ kódszámú felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező szakemberrel, 

 vagy 
b)  más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban 

szerzett, az a) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező 
szakemberrel,  

M3.: a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. (b) pont szerint  nem 
rendelkezik az alábbiak szerinti: 
M3.1.: üzemképes munkagéppel, eszközzel, berendezéssel illetőleg műszaki felszerelt-
séggel, amelyeket nyertessége esetén bevonni képes a teljesítésbe: 
- 2 db aszfaltszél-vágó,  
- 2 db bontókalapács,  
- 2 db min. 10 t. raksúlyú billenős tehergépkocsi, 
- 1 db min. 7,5 t raksúlyú darus tehergépkocsi, 
- 1 db 3,5 t-nál kisebb megengedett legnagyobb össztömegű kisáruszállító tehergépkocsi, 
- 1 db vibrolap,  
- 1 db vibrohenger (min. 2,5 t),  
- 1 db kompakt rakodógép. 
 
M3.2.: nem rendelkezik a hét minden munkanapján (hétfőtől - péntekig) 06:00 és 20:00 
óra között üzemeltetett, a közvetlen telefonos üzenetrögzítővel felszerelt és internetes 
elérhetőséget biztosító úthiba bejelentési lehetőséggel. Továbbá legalább 2 fő olyan 
szakemberrel, aki a hiba bejelentését követően - ha a bejelentés 6:00 és 14:00 óra között 
érkezik még a hibabejelentés napján, legkésőbb 4 órán belül, ha a bejelentés 14:00 óra 
után érkezik, akkor a következő, első munkanapon munkakezdéskor- megkezdi a 
hibaelhárítást. A bejelentett úthibák esetében a műszaki leírásban rögzített adatokat 
naplózni kell és azokat legalább öt évig meg kell őrizni. Az útügyeleti rendszernek az 
olyan fokozottan balesetveszélyes úthibák azonnali elkorlátozását és kijavítását kell 
elvégeznie, mely  élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.   
 
A fenti műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 
 
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bek. alapján az a szervezet, amelynek 
korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az 
alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár 
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések 
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bemutatása igazolta. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazol. 
 

l) Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét 

 
m) Ajánlattételi határidő: 2015. október hó ... napján 10:00 óra 
 
m) Az ajánlat benyújtásának címe:  

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

 Az ajánlatok benyújthatók munkanapokon, hétfőtől – csütörtökig, 9:00 és 15:00 óra, 
pénteki munkanapon 9:00 és 12:00 óra közötti időszakban, az ajánlattétel napján 9:00 és 
10:00 óra körött. 

 
n) Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 
p) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje   

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.  1. emelet  

 Ideje: 2015. október hó ... napján 10:00 óra 
 További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak.  
 

q) Az eljárásban az ajánlatkérő a tárgyalás lehetőségét nem biztosítja.  
 

r) Eredményhirdetés időpontja:  
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) – (2) bekezdésében rögzítettek alapján az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt írásban értesíti ajánlattevőket az eljárás eredményéről a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének megfelelően, az Összegzés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentum 
megküldésével.  

s)  A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
 megfelelően, legkorábban az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés megküldését 
 követő 11. napon (amennyiben munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanapon). 

 
t) Egyéb 

1.)  Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez ajánlati dokumentációt biztosít az 
ajánlattevők számára. A dokumentáció a jelen Eljárást megindító felhívásból és 
annak alábbi mellékleteiből áll:   

 1. sz. melléklet Irat és nyilatkozat minták  
 2. sz. melléklet Vállalkozási keretszerződés tervezetet   
 3. sz. melléklet Műszaki leírás 
 4. sz. melléklet Egységárgyűjtemény 
2.)  Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés és az 58. § (3) 

bekezdése alapján tett nyilatkozatot. 
3.)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése 

szerint. Ezt a nyilatkozatot a felolvasó lap tartalmazza. 
4.)  Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legkedvezőbb 
megajánlást tartalmazó ajánlatot teszi. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése 
alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a 
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következő összességében legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti 
meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az 
ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

5.)  Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) 
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye vagy lakóhelye), 
valamint a megajánlásokat.  

 Ajánlattevőnek az ajánlattétel során a súlyozott egységárgyűjteményt kell kitöltenie, 
beáraznia, igy téve meg ajánlatukat. Az Egységárgyűjtemény végösszegét a 
felolvasólapon kell megadni nettó értékben és fel kell tüntetnie az ÁFA százalékos 
értékét és az ÁFA-val növelt, bruttó értéket is.  

 Ajánlatába csatolnia kell a beárazott egységárgyűjteményt.  
 Az egységárgyűjteményben feltüntettet munkanemként meghatározott árak a 

szerződéses teljesítés során alkalmazott egységárak lesznek. Attól a szerződés felek 
nem térhetnek el. 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan egységárgyűjtemény minden 
tételsorát be kell árazniuk.  

 Az ajánlattétel pénzneme Ft (HUF). Az egységárgyűjteményben meghatározott 
áraknak az műszaki követelményként meghatározott és a szakma szabályai szerint 
szükséges valamennyi munkarész, feladat, beépítésre kerülő anyag és felhasznált 
eszköz ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen 
nem jogosult az Ajánlattevő az Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés 
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 
elszámolására nem jogosult.  

 A napi kötbér mértékét két tizedes jegy pontossággal kell meghatározni, akkor is, ha 
a második tizedes jegy esetleg nulla (Pld.: 0,60 %). 

 Jótállás időtartamaként a kötelező 24 hónap jótállási idő felett csak egész számú 
hónapot lehet megajánlani. (Az ajánlatkérő a nullát egész számnak tekinti.) 

6.)  Az alkalmassági feltételek igazolása esetén a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések 
alkalmazandóak.  

7.)  Az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok (cégkivonat) alapján ellenőrzi a cégszerűséget és a képviseleti 
jogot az ajánlattevő, az igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében. Ajánlattevőknek, 10% 
feletti alvállalkozóiknak és a kapacitást nyújtó szervezeteknek az ajánlatban 
nyilatkozniuk kell, hogy az aktuális cégállapotot bemutató, az illetékes cégbíróság 
vagy az KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából letölthető cégkivonat 
adatai a valósának megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális 
cégállapotot mutatják. 

8.)  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban bármely dokumentumot cégszerűen aláíró 
személyek aláírási címpéldányát, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírásmintáját - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 

9.)  A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartamára a biztosítás 
felelősségbiztosítási fejezete tekintetében minimálisan 1.000.000,- Ft/káresemény, és 
minimum 5.000.000,- Ft/éves kártérítési limittel bíró biztosítási szerződést kötni. Az 
ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell tájékoztatniuk az ajánlatkérőt, 
hogy rendelkeznek-e ilyen biztosítással, illetőleg vállalniuk, hogy a szerződéskötés 
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időpontjáig megkötik, vagy meglévő biztosítást a fentieknek megfelelően 
kiterjesztik.  A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, 
illetve a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozó biztosítási díj befizetésének 
igazolását a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére  
megküldeni.  

10.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az 
alkalmasság minimumfeltételeként az k) pont M2. alpontjában meghatározott, a 
teljesítésbe bevont szakember kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik, vagy a 
szerződés megkötéséig rendelkezni fog. 

 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvántartásba vétel 
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és ennek 
következtében az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második 
legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

11.)  Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális 
szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös 
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 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 egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a 
dokumentációban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket. 

12.) Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. Az ajánlatkérő a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban biztosítékot (teljesítési, illetőleg jóteljesítési biztosítékot) 
nem köt ki.   

13.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 61. § szerint 1 eredeti példányban lezárt 
csomagolásban kell benyújtani, Az ajánlatot oldalszámozással és tartalomjegyzékkel 
kell ellátni. Az ajánlatot tartalmazó sérülésmentes, zárt csomagon fel kell tüntetni a 
következő feliratot: „„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak 
burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” és „Az ajánlattételi 
határidő előtt nem bontható fel!” 

 Az ajánlatot az ajánlattevőknek teljes terjedelemben, elektronikus formában 
(elektronikus adathordozón CD vagy DVD) pdf. kiterjesztésben is be kell nyújtani 1 
példányban.  A beárazott egységárgyűjteményt Excel formátumban (xls.) az 
elektronikus adathordozóra (CD vagy DVD) is ki kell írni. 
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a 
fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben 
megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 
A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdésére tekintettel nem elektronikus úton történő 
ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 
példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

14.) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontok magyarországi, helyi idők. 
15.)  Ajánlattevő az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt 

ajánlatkérő semmilyen formában azt nem téríti meg. 
16.) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előírja, hogy az 

ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészség-
védelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, 
hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munka-feltételekre vonatkozó 
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olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni.   

 A Kbt. 54. §-ának előírásaira hivatkozva közöljük, hogy a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a részvételre 
jelentkezőknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az 
alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást: 
 
Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100,  
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
 
Környezetvédelem: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100,  
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
tel.: 06-1-795-54-78 
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3999 
E-mail:, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bánya-
kapitányságai 
Budapesti Bányakapitányság  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=183&lng=1
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17.) Az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a Nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül és 
az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók és kapacitást nyújtó szervezetek is ilyen 
szervezetnek minősülnek. 
Csatolja továbbás a Kbt. 28. § (1) bek szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  
a jelen közbeszerzési eljárásban  

a) nem teszünk másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen és 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem veszünk részt és 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazoljuk. 
18.) Az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, arról, hogy az előlegre igényt 

tartanak-e. 
19.) Amennyiben az ajánlattételi felhívás és dokumentációban foglaltak között eltérés 

van, úgy az ajánlattételi felhívásban foglaltak irányadók. 
20.) Csatolja továbbá az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatát a szerződésben 

meghatározott biztosítékokat határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
21.)  A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban nem 

kell igazolnia olyan tényt, adatot, melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar 
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból 
ingyenesen jogosult. A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési 
eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági, illetőleg 
közhiteles nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti 
nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az 
ajánlatában meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

22.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérő a Kbt. és a 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásait alkalmazza. 

 
u) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. szeptember hó .... napján 
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