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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe 

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK16128 

Postai cím: Városház tér 3. 

Város/Község: Komló 
Postai irányító-
szám: 7300 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: dr. Müller József aljegyző 

Telefon: +36 72584007 

E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu Fax: +36 72584008 

Honlap címe: - 

A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó neve:  
Mihalovics Gábor 

A felelős akkreditált közbeszerzési 
tanácsadó lajstromszáma: 00474 

 
b) A közbeszerzés fajtája, az eljárás alkalmazásának jogalapja 

A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás.  

Az eljárás alkalmazásának jogalapja: Az árubeszerzés becsült értéke a 2018. évre irányadó nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt meghaladja, de nem éri el a tárgyévre irányadó közösségi közbeszerzési 
értékhatárt. 

c) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

Közbeszerzés tárgya: Árubeszerzés 

Közbeszerzés megnevezése: Játszótéri eszközök, óvodai játékok, kerti eszközök és egyéb 
tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú 
pályázat keretében. 

Közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: Óvodai játékok szállítása és üzembe helyezése II. a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 
azonosítószámú pályázat keretében: 

– mászóka 1 db 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 37524000-7 (játékok) 
További tárgyak:  

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés helyére történő szállításon felül az eszközök 
telepítése is. A szerződés keretében kizárólag új eszköz szállítható. 

2. rész: Kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése II. a TOP-1.4.1-15-
BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében. 
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– gyermek asztal + pad 2 db 
– információs tábla 1 db 
– kerti asztal 2 db 
– kerti asztal padokkal 1db 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 39142000-9 (kerti bútorok) 
További tárgyak:  

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés helyére történő szállításon felül az eszközök 
telepítése is. A szerződés keretében kizárólag új eszköz szállítható. 
 
Valamennyi részajánlati kör esetében: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb 
dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki 
ajánlásra történő utalás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az 
ilyen jellegű utalás mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlatkérő 
ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 

Az eszközök részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 
 
d) A szerződés meghatározása 

Adásvételi szerződés 
 
e) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 
elektronikus árlejtés alkalmazására vonatkozó feltételek 

Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzés keretében dinamikus beszerzési rendszert, illetőleg 
elektronikus árlejtést nem alkalmaz. A tárgyi eljárás nem keretmegállapodás kötésére irányul. 

f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A teljesítés határideje (a szerződéskötéstől): 90 nap 
 

g) A teljesítés helye 

-  Gesztenyési Óvoda, 7300 Komló, Rózsa u. 9. (hrsz.: 213) <2. rész> 
- Mecsekjánosi Óvoda, 7300 Komló, Iskola u. 39. (hrsz.: 2550) <2. rész> 
- Körtvélyesi Óvoda, 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. (hrsz.: 1521/51) <1. rész> 

NUTS-kód: HU231 
 
h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

Valamennyi rész esetében: 

Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

A vételár az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően a Kbt. 135. § (6) bekezdésében és a 
Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 
6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést 
követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az 
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 
2017. év CL. törvény (Art.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit teljes körben alkalmazza, 
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valamint a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, valamint az elszámolás tekintetében 
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése szerint jár el. 

A szerződés finanszírozása a TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázat keretében valósul meg. A támogatás 
intenzitása 100,000000%-os, amely a projekt keretében elszámolható költségekre vonatkozik. 

A számlák kifizetése a TOP-1.4.1-15 támogatási konstrukció szerinti utófinanszírozás útján 
történik. Amennyiben a vételár a hivatkozott pályázat szerinti, elszámolható költség összegét 
meghaladja – és az Ajánlatkérő az eljárást nem nyilvánította eredménytelenné –, a vételár „nem 
támogatott” részét az Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá: 
− az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,  
− a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 
− az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

A kötelezően előírt jótállás: min. 12 hónap. 

Az ajánlattevőként szerződő fél a Ptk. 6:186. § alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

A szerződés teljesítésének elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): a szerződés 
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a 
teljesítés arányában csökken. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás 
szerződéskötést követő - a Kbt. 141. §-ban rögzített módon történő - módosítása esetén sem 
változik. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 10 napot meghaladó, felróható 
késedelem esetén a szerződést felmondja. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevőként szerződő 
fél kötbért köteles megfizetni, melynek mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 10 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén az ajánlattevőként szerződő 
felet késedelmi kötbér nem terheli. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. 

Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevő hibájából előálló okból, határidőn túli teljesítés esetén, a 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér 
maximális mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.  

j) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 76. § (2) bekezdés) 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az 
értékelés részszempontjai a következők: 

 Részszempontok Súlyszámok 

 Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 20 

 Minőségi kritériumok  

1. 
A vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (min. 
12 hónap, max. 24 hónap) 

1 

 
Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont.  
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A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az ár részszempontja esetében a fordított 
arányosítás, a minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontja esetében az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” c. útmutatójára (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. 

 
k) A kizáró okok 

Valamennyi rész tekintetében: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet 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 valamelyike fennáll. 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, aki az előírt 
kizáró okok bármelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett 
be. 

A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési 
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell 
arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem 
állnak fenn. 

Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.  

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az 
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles 
azt igazolni. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
 
l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
- 

m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt (közös ajánlattevőket), ha:  

M.1./ bármely részre történő ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolt termékismertető alapján 
megajánlott áruk bármelyike nem felel meg a közbeszerzési dokumentum részeként csatolt 
műszaki leírásnak. 

Megkövetelt igazolási mód:  
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Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások (valamennyi rész esetében): 

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 
67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják.  

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, 
ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési 
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási 
kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó 
igazolások (valamennyi rész esetében):  

M.1./ megajánlott áruk vonatkozásában termékleírás [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pont]. 

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is 
elfogad az M.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. 

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 
138. § (1) és (5) bekezdés rendelkezéseire! 

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése 
szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. 

n) Az ajánlattételi határidő 

Ideje: 2018/04/04 10:00  

  

o) Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell 
nyújtani 

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat 

Postai cím: Városház tér 3. 

Város/Község: Komló 
Postai irányító-
szám: 7300 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: dr. Müller József aljegyző 

Telefon: +36 72584007 

E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu Fax: +36 72584008 
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p) Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

q) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak 

Helye: Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 204. sz. tárgyaló 
terem) 

Ideje: 2018/04/04 10:00  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

r) Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap.  
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban 
felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására 
azzal, hogy az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt 
időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során 
ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 
 
s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre 
bocsátásához. 
 
t) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása 

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárta.  

Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4)-(5) bekezdése alapján részajánlattételi lehetőséget biztosít, 
melynek alapján az ajánlatok benyújthatók: 

 csak egy részre, 

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ], 

 valamennyi részre. 

Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség c) pontban megadott részek (a továbbiakban: 
részek) közül bármelyik részre, illetve több részre, illetve valamennyi részre is beadhatják. A 
részek tekintetében gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplővel fog 
az Ajánlatkérő szerződést kötni. 
 
u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek 

A tárgyi eljárásban megkötendő szerződésre nem vonatkoznak különleges feltételek. 
 
v) Egyéb 
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1. A közbeszerzési dokumentumok közvetlen és díjmentes elérési pontja: Az Ajánlatkérő 
a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg 
elektronikusan közvetlenül is megküldi az eljárás iránt érdeklődő, valamint az általa 
kiválasztott gazdasági szereplők részére. 

2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) 
bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az 
irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése 
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek 
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot. Ajánlatkérő jelen 
eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő 
tájékoztatásban feltett kérdéseiket az o) pontban meghatározott címre kell megküldeniük. 

3. Ajánlat személyes leadása: Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás megküldésének 
napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
9:00 – 15:00 között, pénteki napokon 9:00-12:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján pedig 8.00 – 11.00 között van lehetőség. 

4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat a Kbt. 68. (2) bekezdés alapján írásban és zártan, jelen 
felhívás o) pontjában meghatározott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint egy elektronikus 
(CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott 
papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

6. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatban meg kell jelölnie: 

− a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont], és ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az benyújtásakor már ismert alvállalkozókat 
[Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont]; 

− azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt 
alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az  
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 

Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) 
pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat 
benyújtása kötelező. 

5. Nyilatkozatok II.: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban (ajánlatukban): 

− nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. 
§ (2) bekezdés]; 
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− nyilatkozni köteles (kötelesek) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
[Kbt. 66. § (4) bekezdés]; 

− Felolvasólapot kell csatolnia (csatolniuk), mely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat; 

− nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő 
tájékoztatások figyelembe vételéről; 

− árazott költségvetést kell csatolnia (csatolniuk) a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott tartalommal (érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem 
nyújtja be az árazott költségvetést),  

− csatolni (csatolniuk) kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság körében igazolt erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt; 

6. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az 
ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi 
iratokat: 

- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van 
folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó 
elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített 
másolata is elfogadható; 

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva. 

7. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatban 
minden dokumentumot – kivéve a Felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 
nyilatkozatot– egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 

8. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az 
Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös 
gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).   

9. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése 
alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást 
megindító felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények (m. pont), amelyek a minősített  




