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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 

Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.), a Kbt. 115. § (1) 

bekezdés rendelkezése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás tartása nélküli 

közbeszerzési eljárást folytat le az „Önkormányzati utak és járdák felújítása 2018 évben” 

beszerzés tárgyában. Ajánlatkérő ezúton felhívja Önöket ajánlattételre az alábbiakban 

meghatározottak szerint: 

 

1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési és honlap 
címe: 
Szervezet: Zalaszentgrót Város Önkormányzata. 
Képviseli: Baracskai József polgármester 
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1 
Telefon: +36 83 562-960 
E-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu 
Honlap: www.zalaszentgrot.hu 
 

 Az ajánlatkérő nevében eljáró: 
Szervezet: Eredits Norbert István EV 
Képviseli: Eredits Norbert  
Cím: 9798 Ják, Erdélyi József u. 20 
Telefon: +36 30 99 41 024 
E-mail: eredits@isiscom.hu 

 
2./ a) A közbeszerzési eljárás fajtája: 

A Kbt. 115. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás. 
Ajánlatkérő az eljárásban a nyílt eljárás szabályait alkalmazza. 

 
     b) A választott eljárás feltételeinek indokolása 

A beszerzés becsült értékére figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § 
alapján lefolytatható. Az ajánlatkérő tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek, erre 
tekintettel a nyílt eljárás szabályait alkalmazza. 
A Kbt. 115. § szerinti eljárás alkalmazható arra is tekintettel, hogy a beszerzés nem 
európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 
nem kapcsolatos. 

 
3./ A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: 

A dokumentáció (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat minták, és 
a szerződéstervezet) a jelen felhívással egyidejűleg elektronikus úton megküldésre 
kerülnek az ajánlattevők részére.  
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésnek megfelelően a közbeszerzési dokumentumokat 
a http://www.zalaszentgrot.hu/index.php/oenkormanyzat/koezbeszerzes honlap oldalán 
teszi hozzáférhetővé elektronikusan. 
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4./ A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 
 
Tárgya: 
Önkormányzati utak és járdák felújítása 2018 évben 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
45233228 Útburkolat építése  
45233200 Különféle útburkolatok 
 
Mennyisége: 
1. rész: Belterületi utak felújítása 

• Zalaszentgrót, Mező Ferenc utca útburkolat felújítása: 1 495 m2 

• Zalaszentgrót, Toldi utca útburkolat felújítása: 425 m2 

• Zalaszentgrót, Nefelejcs utca útburkolat felújítása: 1 850 m2 
 

2. rész: Belterületi járdák felújítása 

• Zalaszentgrót, Platán tér járda felújítása: 913 m2 

• Zalaszentgrót, Széchenyi utca páros oldali járda felújítása: 1 120 m2 

• Zalaszentgrót, Batthyány utca járda felújítása: 634 m2 

• Zalaszentgrót, Kinizsi tér belső járda felújítása: 260 m2 
 

3. rész: Részönkormányzati utak felújítása 

• Zalakoppány, Kanizsa utca egy szakaszán útburkolat felújítás: 950 m2 

• Csáford, bolt melletti útburkolat felújítása: 422 m2 

• Csáford, Alsóhegy út aszfaltozás és nyomsávos kátyúzás: 204 m2 

• Kisszentgrót, Bocskai utca aszfaltburkolat helyreállítása: 252 m2 
 

4. rész: Részönkormányzati járdák felújítása 

• Zalaszentgrót, Aranyodi u. felső járda szakaszának felújítása: 180 m2 

• Aranyod, Domb utca járda szakaszának felújítása: 101 m2 

• Kisszentgrót,  Balatoni út 2-14. előtti járda felújítása: 275 m2 
 

5./ A szerződés meghatározása: 
Kivitelezési szerződés 
 

6./ A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés aláírásától számított 120 nap, vagy az Ajánlattevő ajánlata szerinti, értékelési 
szempontként megajánlott időtartam.  
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 

7./ A teljesítés helye:  
Zalaszentgrót Város közigazgatási területe. 
 
NUTS-kód: HU223 
 

8./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
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Ajánlatkérő a szerződéses nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő előleget fizet 
ajánlattevő igénylése esetén. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Előleg 
fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § 
(1) bekezdés szerint kerülhet sor.  
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).  
Nyertes Ajánlattevő 1 db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult, melyek a 
készültségi fokhoz igazodnak. Az részszámlát minimum 60 %-os, a végszámlát 100 %-os 
műszaki készültségkor az Ajánlatkérő és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően 
nyújthatja be.  
 
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére alkalmazandó a Kbt. 135. § (3) bekezdésének 
előírása is. 
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése során, 
úgy a teljesítés igazolás alapján kiállított számla a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§ (1) bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. 
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
alvállalkozót, úgy a szerződéses ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 
Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján történik. 
 

9./Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:  
Nem.  

 
10./Rész-ajánlattétel vagy annak kizárása: 

Részajánlat tehető. 
Részajánlat tehető egy vagy több, vagy valamennyi részre. 
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát Ajánlatkérő nem korlátozza. 
 

11./Az ajánlatok értékelési szempontjai: 
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési 
szempontot alkalmazza az alábbiak szerint.  
1. Nettó ajánlati ár (Súlyszám: 50)  
2. Vállalt teljesítési határidő (Súlyszám: 35) – minimum 90, maximum 120 nap; 90 nap, 
vagy annál rövidebb határidő megajánlása esetén ajánlattevő a maximum pontot kapja. 
120 napnál hosszabb határidejű megajánlás érvénytelen.  
3. Vállalt jótállási időszak (Súlyszám: 15) – minimum 12 hónap; 36 hónap vagy annál 
hosszabb megajánlás esetén ajánlattevő a maximum pontot kapja.  
 
A legjobb ár-érték arányt megajánló ajánlattevő kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa:  
A legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 
1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz).  
 
A legjobb ár-érték arányt megajánló ajánlattevő kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot:  
Értékelés az 1. és a 2. részszempontok esetében:  
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Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere szerint értékel.  
A nettó ajánlati ár és a vállalt teljesítési határidő esetén a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot 
(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő 
képlet alapján:  
P=A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin  
Ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó 
súlyszámmal, majd kéttizedes számjegyre kerekítésre kerülnek.  
Értékelés a 3. részszempont esetében:  
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere szerint értékel.  
A vállalt jótállási időszak szempontjának esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, 
ezért  
- a ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (36 hónap, vagy annál több hónap) a 

maximális 10 pontot (felső ponthatár),  
- a 12 hónap tartalmi elemre 1 (egy) pontot adja.  
 
A többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen 
arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet alapján:  
P= A vizsgált / A legjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin  
Ahol,  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó 
súlyszámmal, majd kéttizedes számjegyre kerekítésre kerülnek.  
 
Amennyiben több ajánlatnak megegyezik a pontszáma, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) 
bekezdése szerint jár el.  

 

 
12./Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

 
Kizáró okok: 
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), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
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Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában vagy a nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevők esetében a 10. § g) pont ga)-gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok. 
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az 
ajánlattevők, az alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet 
korábbi a jelen felhívás megküldésének napjánál. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok közül bármelyik 
fennállása ellenére ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint nem zárható ki az 
eljárásból, ha kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. 
 
Ha ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt 
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok 
tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, az alvállalkozót, vagy az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. 
 

13./ Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, a 
megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő 
alkalmassági követelményt. 

 
14./ Az ajánlattételi határidő:   

2018. március 12. 9:00 óra  
 

15./Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal. 
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1., Műszaki osztály 
A benyújtás módja: Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a megadott címre, 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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16./Az ajánlattétel nyelve: 

Ajánlat csak Magyar nyelven tehető. 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 a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, 
nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat 
egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy 
készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, 
melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a 
fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis 
nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak. 

 
17./ Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok bontásán jelenlétre 

jogosultak: 
Az ajánlatok felbontásának helye:  
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal. 
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1., Műszaki osztály 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 
2018. március 12. 9:00 óra 
Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosult személyek: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározottak 
 

18./Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.  
 

19./Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: 
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 

 
20./ A szerződésben megkövetelt biztosítékok: 

- A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér ajánlatkérő 
részére történő megfizetése, melynek mértéke 30.000,- Ft/naptári nap, maximum 15 napi 
tétel. A 15 napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani 
- A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési 
biztosíték): Nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a szerződés 
hatálybalépésekor, a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított 
ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában. A 
biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig kell érvényesnek 
lennie.  
- A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jótállási biztosíték): 
Nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási idő kezdetekor, azaz 
a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjában a szerződés szerinti, áfa és 
tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő mértékű jótállási 
biztosítékot kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti formában. A biztosítéknak a jótállási idő lejártáig kell érvényesnek lennie.  
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21./ Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 
elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül–e: 
 Nem kerül sor. 
 

22./ A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: - 
 
23./ Európai Uniós programra vonatkozó utalás:- 
 
24./ Egyéb információk: 
 

1.  Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 8.30–
16.00 óráig (pénteki napokon 8.30-12.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártának napján az ajánlatoknak 9 óra 00 percig be kell érkeznie. Az ajánlat 
postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az 
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 óra 00 percig be kell érkeznie 
a felhívásban megjelölt helyre. Az ajánlat beadási módja megválasztásának 
minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 
 
 

a) Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani.  
b) Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell 

kötni, vagy fűzni. 
c)  Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 

a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is ajánlatkérő elfogadja; 

d)  Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 

e)  Az ajánlatban lévő, minden, dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

f)  Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

g)  Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőt, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes 
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf 
formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák 
be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Az árazott költségvetést excel 
formátumban is nyújtsák be az elektronikus adathordozón. Az Ajánlatkérő az 
ajánlat elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi 
figyelembe  

 
 

Az ajánlat lezárt külső csomagolásán fel kell tüntetni: az Ajánlattevő nevét és címét, 
„Önkormányzati utak és járdák felújítása 2018 évben” és „Felbontani tilos az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt” feliratot.  
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2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése) (lásd nyilatkozat mintákat) 
 

3. 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) bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat) 

 
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt.  68. 

§ (4) bekezdés szerinti információkat. (lásd nyilatkozat mintákat) 
 
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd nyilatkozat mintákat), nemlegesség 

esetén is, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz az ajánlatban, meg 
kell jelölni: 

 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. 
 

 Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében 
az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, azaz a szerződés legalább 65%-át a nyertes 
ajánlattevő(k)nek kell teljesíteni! 

 
6. Ajánlattevő köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjától a Szerződés tárgya 

szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 10.000.000 Ft/év, továbbá 3.000.000 Ft/kár 
összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.  

 
 
7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel 

esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben 
szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

 A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
  - a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
  -  az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
  -  a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki korlátozás nélkül 
jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

  -  a külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert 
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

  -  valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 
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  - az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 
 A közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell az ajánlathoz. 
 
 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és 
indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a megállapodásban megjelölt képviselőnek küldi meg! 

 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó 
szervezet létrehozását. 

 
 A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 
 
8. Ajánlattevőnek, gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az 

ajánlathoz csatolni kell: 
 -  folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az 

ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak 

részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági 

igazolást. 

- Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját 
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. 

 - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró 
kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó írásos meghatalmazást; 

 
9. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, 

igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az 
ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel 
el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 
hiánypótlások során már nem pótolhatók [Kbt. 71. § (6) bekezdés]. 

 
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha 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. 

 Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni. 
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11. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. 
§ alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. 

 
12. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok 
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbiak: 

 
Zala megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály 
8790 Zalaszentgrót, Csány L. u. 2. 
Tel.: 83/560-016 
E-mail cím: zalammkeszthely@lab.hu 
 
Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
8360 Keszthely, Deák F. u. 13-15. 
Tel.:83/312-048, 83/312-086 
E-mail cím: keszthely.kvk@katved.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Tel.: 06-1-795-54-78 
E-mail cím: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály 
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. 
Tel.: 92/795-065 
E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu 
 
Zala megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
8360 Keszthely, Kossuth u. 42. 
Tel.: 83/505-220 
E-mail: titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu 
 
NAV Zala megyei Igazgatósága  
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 2. 
Tel.: 92/505-600 

 
13. Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. 
 Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 

megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, ugyanakkor jogosultak közösen 
ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

 

mailto:zalammkeszthely@lab.hu
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14. A nettó ajánlati ár kapcsán Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie a rendelkezésre 
bocsátott árazatlan költségvetés kitöltésével. Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát 
tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a 
Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az 
összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. A nettó ajánlati 
árat (azaz a költségvetés végösszegét) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, 
pozitív egész arab számban. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az árazatlan 
költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez 
tartozó mennyiségeket megváltoztatni. A kiadott költségvetést és annak valamennyi sorát 
kell beárazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetésben tehát 
sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel!  

 

15. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 
2018. február 27. 
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