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MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a Kbt. 115. § (1) szerint 

 
A „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településeken” 

című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 
 

Sárosd – Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint - a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára és 
a Kbt. 115. § (1) bekezdésére tekintettel közbeszerzési eljárást indít az alábbi feltételek szerint.  
 
1.) Az ajánlatkérő 
 
Hivatalos név: 
Sárosd – Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás 

Nemzeti azonosító: 
AK25433 

Postai cím: 
Fő út 2. 
Város: 
Sárosd 

Postai irányító-
szám: 2433 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Dunkl Gergely 

Telefon: 
 
06303392182 

E-mail: 
polgarmester@sarosd.hu 

Fax: 
0625511217 

 
Képviseletében eljár: 
 
Hivatalos név: 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
Postai cím: 
Deák Ferenc utca 7-9. 2. em. 
Város: 
Székesfehérvár 

Postai irányítószám: 
8000 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: 
dr. Czink Henrietta 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszám: 00696) 

Telefon: 
 
+36/20/217-3711 

E-mail: 
czink.albensis@fejer.hu 

Fax: - 

 
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája, az eljárás jogcíme 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) szerint, nyílt eljárás szabályai alapján kerül lefolytatásra 
tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, 
valamint a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 
 
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei 
 
Ajánlatkérő dokumentációt készít. 
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen elektronikus úton az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére 
megküldi az ajánlattételi felhívás megküldésével együtt, egyúttal ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentu-
mokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen is hoz-
záférhetővé teszi a www.sarosd.hu honlapon. 
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4.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
 
A közbeszerzés tárgya: „A „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sár-
keresztúr településeken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” (építési 
beruházás). 
 
Az elvégzendő feladatok és a közbeszerzés mennyisége: 
 
Az építési beruházással érintett épület alapterülete 201,1 m2, melyet Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgála-
ta körében mérőszámnak tekint. 
 
Szociális alapfeladatellátó központ kialakítása a meglévő épület bővítésével, átalakításával, felújításával. Az 
alábbi munkák elvégzése: 
 

- Meglévő épület átalakítása, felújítása   104,57 m2 
- Meglévő épület bővítése    96,53 m2 
- Terasz építése, kialakítása    56,59m2 
- Parkolók kialakítása – zöldterület rendezés  268 m2 
- Napelemes rendszer kiépítése 

 
A tárgybeli épület 104,57 m2 területe vonatkozásában felújítási, 96,53 m2 területe vonatkozásában 

bővítési feladatok elvégzése a részletes költségvetési kiírás szerint. 
 
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét ké-
pező műszaki leírás és árazatlan költségvetésben rögzített tételek tartalmazzák. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
 

CVP kód Megnevezés 
45215200-9 Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése 
45111100-9 Bontási munka 
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és magasépítési munka 
45210000-2 Magasépítési munka 
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 

 
Becsült érték: nettó 76.228.292,- Ft 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben szereplő 
konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. 
 
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, 
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előír-
taknak. 
 
A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata. A műszaki egyenértékűséget, az egyes anyagok 
vonatkozásában, teljesítménynyilatkozattal (amennyiben kiváltásra kerül egy-egy anyagtípus) kell igazolni. 
 
 
5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják 
 
Kivitelezési szerződés „A „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr 
településeken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában 
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6.) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 
 
Kezdés: Szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül. 
Befejezés: 2018. szeptember 30. 
 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
 
7.) A teljesítés helye 
 
2433 Sárosd, Szabadság tér 5. HRSZ: 53/3. 
NUTS-kód: HU211 
 
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra 
 
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00012 pályázati azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településeken” című projektje 
keretében elnyert európai uniós támogatásból, illetve részben önerőből finanszírozza. 
 
Ajánlatkérő Ajánlattevő részére 10 % előleget biztosít. 
 
A vállalkozói díj négy részletben esedékes. Három alkalommal részszámla és egy alkalommal végszámla 
nyújtható be. 
 
Az első részszámla a munkálatok 25 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg 25 %-áról. A második 
részszámla a munkálatok 50 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg további 25 %-áról. A harmadik 
részszámla a munkálatok 75 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg további 25 %-áról. A végszám-
la a fennmaradó 25 %-ról a szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki, amennyiben 
a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, 
továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a szám-
lához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok). 
 
Az előleg a Vállalkozó által a végszámlában kerül elszámolásra. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. szerinti ajánlattevői számla vonatkozásában az 
adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzés tárgya részben európai uniós támoga-
tásból (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00012 pályázati azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrá-
jának fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településeken” című projekt), részben önerőből valósul meg. 
 
Ajánlatkérő a résszámlákban foglalt szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilat-
kozik (teljesítésigazolás). 
 
Megrendelő a nyertes ajánlattevő részére a teljesítés ellenértékét – a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. 
§ (1) bekezdése alapján – a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vonatkozó számla és annak 
mellékletei alapján köteles megfizetni figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházások-
hoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32. §, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A. § és 32/B. § ren-
delkezéseire is. 
 
A számla kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - átuta-
lás útján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
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A nyertes ajánlattevő a Megrendelő által igazolt teljesítést követően jogosult számla kiállítására. A számla 
kifizetésének további feltétele a nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jog-
szabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése. 
 
Nyertes ajánlattevő az aláírt teljesítésigazolások alapján számláinak kiállításáról az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltak szerint gondoskodik, amelyet ajánlatkérő a Ptk. 
6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel, nyertes ajánlattevő 
pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlít ki figyelemmel az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire alvállalkozó 
igénybevétele esetén. 
 
Amennyiben jelen beruházás – figyelemmel a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseire - fordított áfa fizetés hatá-
lya alá tartozik, a Vállalkozó a számláit ennek megfelelően köteles kiállítani. 
 
Megrendelő a kifizetés során 

• a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.); 
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése; 
• a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 
• a 272/2015. (XI.5.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései; 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései 
• és az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény) 36/A. §-ának rendelkezése szerint jár el. 

 
Nyertes ajánlattevő a számlát – a Megrendelővel előzetesen egyeztetve – állítja ki Megrendelő nevére és 
címére. 
 
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ-
ségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésé-
re alkalmasak. 
 
A Megrendelő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő szá-
mára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
 
9.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
 
Alternatív ajánlat nem tehető. 
 
Részajánlat nem tehető. 
 
Ennek indokai: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag éssze-
rűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékonyabb felhasználását 
eredményezné. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazda-
sági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A műszaki tartalomban szereplő feladatok szervesen egy-
másra épülnek, szakmailag és időben összekapcsolódnak, a feladatok megosztása számos problémát vetne 
fel. (felelősségek megosztása, határidők tartása) 
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10.) Az ajánlatok értékelési szempontja 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint: 
 

- 1. sz. bírálati szempont: A nettó ajánlati ár (Ft)    Súlyszám: 7 
- 2. sz. bírálati szempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember 
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (egész 
hónapokban megadva) 

 
Súlyszám: 3 
 
(Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember szakmai önéletrajzát, melyben feltünteti korábbi, az 
értékelés szempontjából releváns gyakorlatát, valamint csatolja végzettségét alátámasztó 
bizonyítványai másolatát.) 

 
Az ajánlatok elbírálása: 
 
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. 
 

Szempont Súlyszám 
 

1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF) 7 
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-

É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési 
szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (egész hónapokban megadva) 

3 
(a 60 (hatvan) hónapot meghaladó szakmai tapasztalatot megajánló ajánlattevő maxi-
mum pontot kap) 

 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pont-
számot: 
 
Az 1. részszempont esetében: 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer al-
kalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) 
pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 
 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfe-
lelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a legalacsonyabb ajánlati ár mi-
nősül. 
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A 2. részszempont esetében: 
 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által biztosított lehetőség szerint különösen fontos ér-
deke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megvalósítása során a legnagyobb szakmai tapasztalat-
tal/gyakorlattal rendelkező szakember kerüljön bevonásra, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivi-
telezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésében résztvevő, ajánlattevő 
által bemutatott felelős műszaki vezető személy tapasztalatát gyakorlati idejét értékeli az alábbiak szerint. 
 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivite-
lezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (egész hónapokban megadva) 

(a 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalatot megajánló ajánlattevő maximum 
pontot kap) 

 
Ajánlatkérő a felelős műszaki vezető fogalma alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Kormányrendelet 13. §-ában, illetve a 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdésé-
ben rögzített feladatokat ellátó szakembert ért és az itt rögzített tevékenység ellátását értékeli szakmai ta-
pasztalatként. 
 
Minden korábbi szakmai tapasztalat felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatnak minősül, amelynek so-
rán a bemutatott szakember fenti tevékenységet végzett. 
 
Ajánlattevő a 60 (hatvan) hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, 
azaz ajánlatkérő a 60 (hatvan) hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. 
§ (1) bekezdése alapján. 
 
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztala-
tát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog kapni. 
 
Ajánlattevő 0 darab tapasztalatot is megajánlhat. 0 darab tapasztalat megajánlása esetén Ajánlattevő a mi-
nimális 0 pontot kapja. 
 
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket 
veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). 
 
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. értékelési 
részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó, a szerződés tel-
jesítésébe bevonni kívánt szakember részletes szakmai önéletrajzát és végzettségét alátámasztó bizo-
nyítványok másolatát. 
 
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából rele-
váns – a felolvasólapon feltüntetett hónapszámban megadott – szakmai tapasztalat megállapítható, ellen-
őrizhető legyen. 
 
A szakember szakmai önéletrajzában fel kell tünteti: 

- a megrendelő nevét és a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét; 
- a kivitelezés/beruházás tárgyát; 
- a kivitelezés helyét; 
- a munka kezdő- és végdátumát hónap pontossággal (pl.: „2014. május - 2015. január” vagy 

„2014.05.-2015.01.”); 
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- a magasépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások során szerzett szakmai tapasztalatát, 
az ellátott tevékenységek ismertetését (olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontok 
alapján releváns szakmai tapasztalat egyértelműen kiderüljön). 

 
Ajánlatkérő az értékelés során csak azon szakmai tapasztalatot veszi figyelembe, amelyből a 
Megrendelő és kapcsolattartó neve és elérhetősége, a kivitelezés tárgya, a kivitelezés helyszíne, a kivitelezés 
időtartama (év-hónap kezdő és év-hónap záróidőpont megjelöléssel) és az előírtaknak megfelelő ellátott 
tevékenység egyértelműen kiderül. 
 
A szakmai tapasztalat meglétét ajánlatkérő az önéletrajz alapján ellenőrzi, a párhuzamos gyakorlati 
időket csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az önéletrajzban bemutatott magasépítési tárgyú 
kivitelezéseket/beruházásokat veszi figyelembe. 
 
Ajánlatkérő a gyakorlati időnél a megjelölt kezdő és befejező hónapot egy-egy egész hónapnak veszi 
figyelembe, például 2014. május – 2014. augusztus időtartam feltüntetése esetén 4 hónap gyakorlati időt 
számol Ajánlatkérő. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a benyúj-
tandó szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai tapasztalatot 
a megajánlott szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. 
 
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez. 
 
Amennyiben Ajánlattevő 0 hónap tapasztalatot ajánl meg vagy nem tesz megajánlást, akkor szakmai ön-
életrajz benyújtása nem szükséges, hiszen ezen esetben nincs szakmai önéletrajzzal alátámasztandó meg-
ajánlott érték. 
 
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak nyer-
tessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős mű-
szaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoz-
nia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt 
MV-É felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell iga-
zolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer al-
kalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) 
pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 
 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. értékelési részszempont tekintetében a szakmai tapasztalat fent megjelölt maximumát elérő és az en-
nél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú, 
vagyis 10 pontot ad. 
 
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontnál egy szakembert vesz figyelembe. 
 
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a legtöbb gyakorlat minősül. 
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Ha a fenti módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd össze-
adásra kerülnek. 
 
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő ajánlat-
tevőnek. 
 
Ha több ajánlatnak azonos az előzőek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb 
ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a leg-
magasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
 
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlatte-
vőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat 
azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 
 
 
11.) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont 
szerinti kizáró okok. 
 
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § 
alábbi rendelkezései szerint. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése: 
„A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egy-
séges formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbe-
szerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § 
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekez-
dés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a 
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt al-
kalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vo-
natkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az al-
kalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériu-
mok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljá-
rásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell al-
kalmaznia.” 
 
Rendelet 17. §: 
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a 
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújta-
nia arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) be-
kezdés k) pont kb) pontját a 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 ajánlat-
kérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbe-
szerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy 
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró 
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okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbe-
szerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásá-
ban az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.” 

 
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa 
az ajánlattevő. Erre tekintettel kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás meg-
küldésénél nem régebbi nyilatkozat legyen. 

 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság iga-
zolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott 
esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére. 
 
 
12.) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód 
 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem 
kerül előírásra. 

 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők 
adatait és pénzügyi eredményeit közhiteles nyilvántartásokból ellenőrizte, melyek alapján meggyőződött a 
bevonni kívánt vállalkozások pénzügyi, gazdasági alkalmasságáról, és megállapította azok alkalmasságát, tel-
jesítőképességét, szakmai megbízhatóságát. 
 

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek 
megfelelő, legjelentősebb építési beruházásairól szóló referencia igazolásait. 
 
A cégszerű nyilatkozatnak és az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) tartalmaznia kell legalább: 

- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciá-
ról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma), 
- Az építési beruházás tárgyát [részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfel-
adatokra, (épület bővítés és nyílászáró beépítés és/vagy csere)], 
- Az építési beruházás mennyiségét (építmény átalakítása és/vagy felújítása tárgyú kivitelezése), 
- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év és hónap – megjelölésével), 
- A teljesítés helyét, és 
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
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- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának az egyetemleges felelősségvállalásra és a teljesítés 
százalékban kifejezett arányára ki kell térni. 

 
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként (nyertes közös ajánlatte-
vőként) végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésé-
vel, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 
 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítha-
tó ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is sze-
repelnie kell: 

- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett 
munkák elkülönítésével, továbbá 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett 
történt, valamint 
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban. 

 
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként 
/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet sa-
ját teljesítése fogadható el. 
 
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársa-
ság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mérté-
kéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés] 
 
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 22. § és 24. § vonatkozó bekezdései. 
 
A műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye: 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az eljárást meg-
indító jelen felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 (öt) évben legalább 1 (egy) darab, 
összesen legalább 125 (egyszázhuszonöt) négyzetmétert elérő alapterületű építmény átalakítása 
és/vagy felújítása tárgyú (befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szer-
ződésnek megfelelően teljesített) referenciát, amely többek között magában foglalt épület bővítést és 
nyílászáró beépítést és/vagy cserét. 
 
A referencia 2 (kettő) darab szerződés bemutatásával is teljesíthető. 
 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, abban az 
esetben ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazo-
lást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintet-
ében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő, vagy részvételre 
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
A referencia munka akkor tekinthető az Ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül be-
fejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. 
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházá-
sokat veszi figyelembe. 
 
Az egyenértékűség szempontjából Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdését 
alapul véve jár el. 
 
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlattevő 
alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmas-
sági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia 
kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény tel-
jesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meg-
határozott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles be-
nyújtani az arra felhívott ajánlattevő. 

 
 

13.) Az ajánlattételi határidő 
2018. január 29. nap 15:00 óra 
 

A módosított ajánlattételi határidő: 
2018. február 5. 15:00 óra 

 
14.) Az ajánlatok benyújtásának címe és módja 
 

ALBENSIS Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. földszinti irodahelyisége) 
 
Az ajánlatot roncsolásmentesen, megbonthatatlan módon kérjük benyújtani. 
 
Az ajánlat papíralapú és elektronikus példányát 1 közös nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, 
és azt úgy kell lezárni, hogy bármilyen illetéktelen beavatkozás, vagy annak akár csak a kísérlete is 
felfedezhető legyen. 
 
A csomagoláson fel kell tüntetni: AJÁNLAT: „A „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának 
fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településeken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési 
feladatok ellátása; Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 
 
Az ajánlatot az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy - visszaigazolás mellett - átveszi, de azt részére 
postai úton is meg lehet küldeni tértivevényes küldeményben. 
 
Az ajánlatok személyesen munkanapokon, hétfőtől csütörtökig reggel 09:00-12:00 és délután 13:00-15:00 
óra között, pénteken és esetleges szombati munkanapokon reggel 09:00 és délután 13:00 óra között, az 
ajánlattétel napján reggel 08:00 és 15:00 óra között nyújthatók be. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő 
átvételi igazolást ad. 
 
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott 
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő 
általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, 
amikor a felhívásban megadott címen az ajánlat érkeztetésre került. 
 
A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában 
meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére 
az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 
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15.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven 
is benyújtható-e az ajánlat: Magyar 
 
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt an-
nak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás 
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 
 
16.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 
 
Helye: 
 
ALBENSIS Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. földszinti irodahelyisége) 
 
Ideje: 2018. január 29. nap 15:00 óra 
 

Az ajánlatok felbontásának módosított ideje: 
2018. február 5. 15:00 óra 

 
Jelenlétre jogosultak, és az ajánlatok bontásának feltételei: a Kbt. 68. § szerint 
 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 68. § (3) be-
kezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdések szerint. 
 
 
17.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
 
60 nap. (Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint) 
 
 
18.) Az ajánlati biztosíték előírására, a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 
információk, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. 
 
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékai körében az alábbiakat írja elő: 
 

a.) Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. 
A biztosítékot a szerződés aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás-átvétel sikeres lezá-
rásának időpontjáig. 
 
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben 
történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekez-
dése alapján. 
 

b.) Jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-
a. A biztosítékot a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjában kell rendel-
kezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig. 
 
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben 
történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekez-
dése alapján. 
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Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik: 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét 
képező szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel. 

 
1. Késedelmi kötbér: 

 
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelem minden napja után naponta a teljes nettó 
ellenszolgáltatás 0,5 %-a mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés 
nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. 
 
Amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó vállalkozási díj 15 
%-át, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába – kizárólag a 
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelése mértékében – beszámítani. Kötbérfizetési 
kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. 
Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, 
Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő ká-
rokat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 
2. Hibás teljesítési kötbér:  

 
Hibás teljesítés esetén a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni, a hiba felfede-
zésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. 

 
A hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem 
mentesít; míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését ki-
zárja. 

 
3. Meghiúsulási kötbér:  

 
A szerződés teljesítésének Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén a Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 15 %-a. A tel-
jesítés akkor minősül meghiúsultnak, ha a vállalt teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjától 
számított 30 nap elteltével az előírt feladatokat a Vállalkozó nem végzi el, vagy a szerződést a Meg-
rendelő által elfogadható indok nélkül mondja fel. 

 
4. Valamennyi szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó rendelkezések:  

 
A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 
 
Megrendelő a kötbér összegét jogosult az Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani. 
 
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért 
helytállni tartozik. 
 
Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit 
vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről ha-
ladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.  

 
A Vállalkozó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla kése-
delmes kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Meg-
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rendelőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, 
melytől Megrendelő fizetési kötelezettsége fennáll. 
Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő 
követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül 
megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegésé-
ből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 
 
19.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok 
 
TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00012 pályázati azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának 
fejlesztése Sárosd – Sárkeresztúr településeken” című projekt 
 
 
20.) További információk 
 
1. Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban kell benyújtani, és további 1 (egy) példányban be kell 

nyújtani digitális adathordozón (CD vagy DVD), egy dokumentumként szkennelve, pdf-
formátumban is, illetve az árazott költségvetést excel formátumban, mindezeknek tartalmilag tel-
jes egészében meg kell egyeznie a kinyomtatott ajánlattal. Az ajánlatot sérülésmentesen, nem bontható 
kötésben, oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. 
 
Az egyes nyilatkozatokat és az árazott költségvetés minden oldalát az ajánlattevő erre feljogosí-
tott képviselőjének cégszerűen alá kell írnia. 
 

Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények: 
- Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani, vagyis az 

ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a 
matricán legyen. 

- Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a 
következők szerint. 
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 fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni. 

- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, az általa készített – nyilatkozatot cégszerűen alá kell 
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy sze-
mélyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást 
fogadja el, vagyis az Ajánlatba becsatolt aláírás-mintában / aláírási címpéldányban foglaltaknak 
megfelelő aláírást (pl. a cég kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy 
rövidített cégneve alá vagy fölé elhelyezett aláírás). Ajánlatkérő a cégszerű aláírással 
egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a 
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amely szöveget vagy számokat vagy képet tartalmaz kézjeggyel 
kell ellátnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

- Az ajánlat részét képező árazott költségvetést (adott esetben oldalanként) cégszerűen alá kell írnia 
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyek-
nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak 

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

- Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban sze-
replő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, ame-
lyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), vala-
mint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempon-
tok) alapján értékelésre kerülnek. 

Amennyiben az eredeti papíralapú és az elektronikus példány között bármilyen eltérés van, az eredeti 
papíralapú példány tartalma az irányadó. 

2. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozó és az alkalmasság igazolására bevonni kívánt más – cégjegyzékben szereplő 
- szervezet (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 
aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) eredeti vagy egyszerű másolati példányát, akik 
aláírásukkal ellátták az ajánlatot. 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írták alá, az 
általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni 
kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők 
esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább 
kettőnek kell. 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást 
nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény Harmadik könyv Harmadik részének 
(Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen 
nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által 
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen 
szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható 
legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

3. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), ajánlatban 
nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. 

Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az 
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő 
lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. 

4. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt 
igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben 
az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban 
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és 
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre 
álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz be-
nyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §§]. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált válto-
zásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. 

6. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő eszközök, 
anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának, gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbe-
szerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került sor, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azokkal egyenértékű esz-
közt, anyagot, eljárást elfogad.  
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7. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének teljesítésére a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet mértéke nettó 76.228.292,- Ft + ÁFA. Amennyiben minden érvényes ajánlat összege 
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást 
eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.  

8. Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás 
során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 

9. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés 
időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 

10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodást (közös ajánlattevői szerződés/megállapodás), mely tartalmazza a közös ajánlattevők kö-
zött a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a kö-
zös ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatokat tehet. 
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság 
létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők eseté-
ben kizárt. 
A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) 
tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 

11. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és 
(4) bekezdésében foglaltak szerint. Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
eredeti példányban való benyújtását ellenőrzi. 

12. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése értelmében meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni (A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani.) 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell 
tenni.) 

13. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 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, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) 

14. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 
Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról 
szóló nyilatkozat). 

Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

15. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban fordulhat 
kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. 

Kérjük ajánlattevőt, hogy a levélben vagy faxon megküldött kérdéseit a következő e-mail címre 
elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban) megküldeni 
szíveskedjen: czink.albensis@fejer.hu 

Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot. 

A kiegészítő tájékoztatásokban foglalt információk elfogadásáról szóló nyilatkozatot ajánlattevő köteles 
az ajánlata részeként csatolni. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő 
konzultációt nem tart. 
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A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal megegyező 
helyre történő feltöltéssel, továbbá a gazdasági szereplőknek egyidejűleg közvetlenül e-mailen is 
megküldésével. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő 
tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. 

Ajánlattevőnek csatolnia kell az esetleges kiegészítő tájékoztatások átvételére vonatkozó 
nyilatkozatát. 

16. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) 
bekezdései tekintetében). 

17. Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A különböző 
devizák forintra történő átszámításánál a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar 
forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

18. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 
okiratok alkalmasak. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben bármely, az ajánlathoz 
csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum 
mellett csatolandó a magyar fordítás is, ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti 
ajánlattevő általi felelős fordítást is. Ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti 
– az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Felelős 
magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a 
nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a 
felelős. 

Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű 
fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. törvény és végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) 
IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) 
számú IM rendeletek az irányadóak. 

19. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

20. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az eljárás eredményétől 
függetlenül ajánlattevőt terheli. Az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége 
az ajánlattevőt terheli. 

21. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye. 

22. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési do-
kumentumok tartalmazzák. 

23. Üzleti titokra vonatkozó részletes rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek csa-
tolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §). 

24. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bekezdés) 

25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok 
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

26. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés 
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkezzen összkockázatú kombinált építési és 
szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződéssel legalább 20.000.000,- Ft/év és 5.000.000,-
Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra. 
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Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő 
felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a 
szerződéskötés előkészítésekor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot 
készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor 
köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 

27. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 

28. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő 
csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

29. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

30. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) 
bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő 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. 

31. A nyertes ajánlattevő – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § 
(6) bekezdésben foglalt kötelezettségre – átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a 
szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül. 

32. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt előírásra, mely szerint Kbt. 
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti 
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy 
a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő 
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

33. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul 
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokolás-kérést von maga után. 

34. Ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján: A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

35. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, melynek 
értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át, illetve a teljesítésben részt vevő 
alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben 
további közreműködőt. 

36. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, 
és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 
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