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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ezúton kéri fel 
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi 
felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint, és az azokban 
foglalt feltételek figyelembevételével. 
 
1. Ajánlatkérő adatai 

Neve: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 1. 
Postai cím: 2122 Dunakeszi, Pf.: 2 
Adószám: 10773020-2-13 
Bankszámlaszám: 11742104-20044765-00000000 
Kapcsolattartó: Homolya József 
Telefon: +36-27-341-646 

Fax: +36-27-390-774 
Email cím: kozuzem@dkkozuzemi.hu 
Honlap cím: www.kozuzem.hu 
Képviseletében eljár: Homolya József 

 
Ajánlatkérő nevében eljár: 

Public Consulting Kft. 
1054 Budapest, Báthory utca 9. II. emelet 6. 
Kapcsolattartó: dr. Kiss Nikoletta 
Telefon: +36-1-406-2666 
Telefax: +36-27-390-774 
E-mail cím: kissniki@gmail.com 

 
2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra, közzétételének napja 
Az eljárás részvételi felhívása 2016. szeptember hó 9. napján került megküldésre azoknak a 
gazdasági szereplőknek, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, 
továbbá az ajánlatkérő által megjelölt három gazdasági szereplőnek. 
 
3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége 
Ajánlatkérő további közbeszerzési dokumentumokat készít, melyek ingyenesek, ajánlatkérő 
korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az 
alkalmasnak minősített jelentkezők rendelkezésére. A közbeszerzési dokumentumok az 
Ajánlatkérő honlapjáról az alábbi elérési útvonalon tölthetők le: 
ww.dkkozuzemi.hu/letöltes/  
 
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 
Gyermeküdültetés Balatonakarattya – üdülőépület kivitelezése vállalkozási szerződés 
keretében 
Olyan üdülőépület kialakítása Balatonakarattyán, ahol Dunakeszi város tanulói iskolai tábor 
keretében és a hivatali dolgozók családjukkal tudnak használni időszakosan. A rekreáció 
nagyban elősegíti az év közbeni közoktatás és munkavégzés minőségének javulását, a 
fejlesztés révén lehetőséget teremt Dunakeszi város a pihenés feltételeinek megteremtésére 
és infrastrukturális hátterének biztosítására Ez a pihenésre alkalmas vegyes üdülőház a 
megrendelő tulajdonát képező telekre épül az alábbi funkciók ellátása céljából:  
 

mailto:xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
mailto:xxxxxxxx@xxxxx.xxx
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a. Diákok számára szálláshely 
- 6 db 7 férőhelyes szoba egységenkénti fürdőszobával kialakítva 
- 1 db akadálymentesített szoba hozzá közvetlenül kapcsolódó akadálymentesített 

vizesblokkal 
- 1 db betegszoba kialakítása 
- 2 db tanári szoba  
- 1 db közösségi helyiség, ami a tanulók számára alkalmas esős idő esetén benti 

foglalkozásokra  
 

b. Apartmanok 
- 4 db kétszintes apartman belső lépcsővel, konyhasarokkal, külön fürdővel és a tetőtérben 

elhelyezett szobákkal, amelyből 3 db 4 fős, 1 db 2 fős 
- 2 db egyszintes apartman, 2 fő számára, legalább az egyik pótágyazhatósági lehetőséggel 

az apartmanok rendelkezzenek erkéllyel 
 
Az épület rendeltetése üdülőház, amely alkalmas 46 diák és 4 kísérőtanár elszállásolására, 
ezen felül további 6 apartman áll rendelkezésre az emeleti szinteken. 
Az épület megközelítése az Aligai útról lehetséges. A bejárati és tóparti szinten 
helyezkednek el a diákok részére kialakított szobák, és a kísérő tanárok szobái egyaránt. A 
szobák 7 fősek, mindegyikhez külön fürdőszoba tartozik. A bejárati szinten egy közösségi 
térbe érkezünk, innen nyílnak a tanulói szobák, a folyosó végén pedig a tanári szobák. A 
szobák francia erkélyesek. A part szintje szervezésében hasonló az előzőhöz, itt található az 
akadálymentes használatra alkalmas szoba, betegszoba és közösségi terem is, ezek 
közvetlenül kapcsolódnak az udvarhoz illetve egy közlekedőn keresztül is eljuthatunk a 
játszóudvarra. A gyerekek étkeztetése kiszervezetten biztosítható. Az emeleti szinten 6 
apartman helyezkedik el, amelyek közül 4 kétszintes kialakítású, belső  lépcsővel ellátott. 
Minden apartmanhoz erkély kapcsolódik. Az emeleti  apartmanok  2 ágyasak, közülük az 
egyik pótágyazható így 3 fős használathoz is alkalmas. A kétszintes apartmanok 4 fősek, 
teakonyhával, nappalival és a tetőtérben két szobával rendelkeznek. A gépkocsik tárolása 
telekhatáron belül megoldott. 
Ajánlatkérő a műszaki leírásról nem tárgyal. 
 
ADATOK 
CÍM:     8172 BALATONAKARATTYA, Aligai utca 13. 
HRSZ.:    3534/3 
KÖZMŰVEK:    a telken áram, gáz, víz bekötés van, a csatorna közmű 
csatlakozás    jelenleg nem megoldott 
TELEK TERÜLETE:  2580 m2 
ÉPÜLET TERÜLETE:  Part Szint 209,55 m2 
     Bejárat Szint 235,89 m2 
     Emeleti Szint 233,77  m2 
     Tetőtér 94,16 m2 
    ÖSSZESEN: 773,37 m2 
 
5. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban a Kbt. 69.§ szerint benyújtandó 

igazolások meghatározása 
 

Az alábbi igazolásokat ajánlattevőnek nem szükséges az ajánlatban csatolni, azokat az 
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69.§ 
szerinti felhívására kell majd benyújtani! 
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Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles benyújtani: 
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak 
szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatát eredeti 
vagy másolati példányban az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak 
1. a vezetett bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, 
2. mióta vezeti a bankszámlát, 
3. volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorba állítás a részvételi felhívás megküldésének 
dátumát megelőző két éven belül, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás 
időpontjától számított időszakban. 
 
P.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak 
szerint ajánlattevő saját vagy jogelődje a részvételi felhívás megküldésének napját megelőző 
utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági 
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő 
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló 
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
beszámoló beküldése nem szükséges. 
Ha ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 
ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 300 000 000,- Ft-ot. 
 
P.3. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak 
szerint a részvételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó 
közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles benyújtani: 
M.1.  a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részvételi 
felhívás megküldését megelőző 5 évben teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményei 
rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásai ismertetését. 
Az ismertetésnek tartalmaznia kell: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), 
- a referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége (telefonszám), 
- az építési beruházás tárgya, mennyisége  
- a teljesítés ideje [a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárulásának napja (év, hónap)], 
- az ellenszolgáltatás nettó összege, 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az ismertetésből az M.1. pont szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való 
megfelelésnek egyértelműen kiolvashatónak kell lennie. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét az M.1. pont szerinti előírások igazolása tekintetében a 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23.§-ára.  
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M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak 
szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok at kell 
benyújtania: 

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból 
egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. 

 
M.3. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározottak 
szerint a részvételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, éves 
átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült 
kimutatását. 
 
M.4. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási tanúsítvány 
meglétét igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy az 
egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek a leírását. 
 
M.5. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja szerint az ISO 14001vagy 
azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer 
meglétét igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy az 
egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseinek a leírását. 
 
M.6. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja szerint az ISO 28001 vagy 
azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer 
meglétét igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy az 
egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseinek a leírását. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot, amelyet a 
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy 
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 
 
Amennyiben a részvételi jelentkezéshez csatolt igazolások és nyilatkozatok az ajánlattétel 
idején is alkalmasak a részvételi jelentkezésben és az ajánlattételi felhívásban előírtak 
igazolására, és a részvételi jelentkezés óta azokban változás nem történt, akkor az 
ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok 3. számú melléklete szerint nyilatkoznia kell. 
 
Amennyiben a részvételi jelentkezéshez csatolt igazolások és nyilatkozatok az ajánlattétel 
idején már nem alkalmasak a részvételi jelentkezésben és az ajánlattételi felhívásban előírtak 
igazolására, és a részvételi jelentkezés óta azokban változás történt, akkor az ajánlattevőnek a 
közbeszerzési dokumentumok 4. számú melléklete szerint nyilatkoznia kell a változásokról 
és az ajánlathoz csatolni kell az érintett dokumentumokat. 
 
6. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának ideje  
2016. év október hónap 14. napja, 13 óra 00 perc 
 
7. Az ajánlat benyújtásának címe és az ajánlatok felbontásának helye 
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Public Consulting Kft. 
1054 Budapest, Báthory utca 9. II. emelet 6., tárgyaló 
 
8. Az ajánlatok benyújtásának módja 
Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban, zártan kell benyújtani.  
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat aláírt példányát - jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható - *.pdf formátumba beszkennelve, nem újraírható optikai adathordozón (CD, 
vagy DVD) is be kell nyújtani. A papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges 
ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú változatot tekinti irányadónak.  Az ajánlatban 
nyilatkozni kell az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről. A 
CD-t, vagy DVD-t az ajánlat nyomtatott (papíralapú) példányaival közös csomagolásban kell 
benyújtani. Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy postai úton történhet. 
 
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a 
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-10 óráig 
lehet benyújtani. 
 
9. Az ajánlattétel nyelve 
Az ajánlattétel és a teljes közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a 
magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe 
az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által 
készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat 
magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 

 
10. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.  
 
11. Az ajánlati kötöttség időtartama 
60 nap 
  
12. Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot. 
 
13. A tárgyalás lefolytatásának menete és szabályai 
 
Ajánlatkérő a műszaki leírásról nem tárgyal. 
 
Az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést.  
 
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy 
amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson.  
 
Amennyiben további tárgyalási forduló(k) tartására lesz szükség, az újabb tárgyalási forduló 
időpontjáról és helyszínéről Ajánlatkérő írásban, vagy az előző tárgyalási forduló alkalmával 
tájékoztat valamennyi ajánlattevőt. 
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Ajánlatkérő minden egyes tárgyalási fordulóról jegyzőkönyvet készít, és azt minden, az 
adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő a tárgyalási 
jegyzőkönyvből egy-egy példányt átad az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevő részére 
vagy azt két munkanapon belül megküldi. Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt 
vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok vagy a tárgyalások során az ajánlattevőktől kért 
módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az ajánlatuk módosításához megfelelő időben 
értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról. 
 
A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében 
nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez 
utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának, vagy az ajánlatban történő csatolása, 
vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. 
Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérő 
minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, 
hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel 
rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. 
 
A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekről ajánlatkérő tárgyalni fog: 
szerződéses feltételek.  
A végleges ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani, amelynek időpontjáról az Ajánlatkérő 
az utolsó tárgyalást követően ajánlattevőt írásban értesíti. A végleges ajánlat benyújtásának 
határidejét Ajánlatkérő úgy fogja meghatározni, hogy elegendő idő legyen a megfelelő 
ajánlattételhez. 
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, a végleges ajánlat a 
tárgyaláson is megtehető. A tárgyaláson történő részvétel nem kötelező. Amennyiben végső 
ajánlat nem kerül benyújtásra, akkor az ajánlattevő ajánlati kötöttsége, a végső ajánlat 
beadásának időpontjában áll be. 

 
14. Az első tárgyalás időpontja és helye: 
 
2016. év október hónap 21. napja 10 óra 00 perc 
Public Consulting Kft. 
1054 Budapest, Báthory utca 9. II. emelet 6., tárgyaló 
 
15. Egyéb információk 

a. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a részvételi felhívásban 
fenntartotta a Kbt. 87.§ (6) bekezdése alkalmazásának lehetőségét, melyre 
tekintettel az első ajánlat beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart 
tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi 
az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - faxon vagy 
elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a 
(4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - 
meghatározott időre. 

b. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

c. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek 
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 
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d. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére 
vonatkozóan, amely nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz 
csatolni. 

e. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezettel kapcsolatos ajánlattevői észrevételeket a közbeszerzési 
dokumentumok 6. számú melléklete szerint, továbbá az eredeti 
szerződéstervezet korrektúrázott változatának benyújtásával. Amennyiben az 
ajánlattevő a szerződéstervezettel kapcsolatban nem kíván észrevételt tenni, 
akkor az arra vonatkozó nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlathoz. 
(Közbeszerzési dokumentumok 6. számú melléklete) 

f. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, 
környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg 
a Kbt. 132. §-a szerint. 

g. 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. 

h. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály 
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
egyszerű másolatban is benyújtható.  

i. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő 
dokumentumok – amennyiben jelen felhívás eltérően nem rendelkezik -
egyszerű másolatban is benyújthatók.  

j. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó 
iratot becsatolni. 

k. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

l. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alvállalkozó írásbeli képviseletére jogosult személy (cég 
esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli 
képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat 
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. 

m. Az ajánlatokat egy eredeti példányban és CD adathordozón kell benyújtani. 
Ajánlattevőknek az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve 
az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlatukkal 
közös csomagolásban.  

n. Amennyiben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet a felhívásban vagy a dokumentációban 
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy 
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adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó 
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. 

o. Jelen közbeszerzési eljárásban keretmegállapodás megkötésére, dinamikus 
beszerzési rendszer, illetve elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor 
[Kbt. 50. § (2) bekezdés f) pontja]. 

p. Ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok részeként 
kiadott – az egyösszegű ajánlati ár alapjául szolgáló – árazatlan költségvetést 
kell kitöltenie és az ajánlathoz csatolnia. 

q. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Fenntarthatósági terv kidolgozottságára 
vonatkozó szakmai ajánlatát. 
 

16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
2016. október hónap 7. napja 
 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen felhívásban és a további közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeket és előírásokat alaposan és körültekintően 
tanulmányozzák át, és ajánlatukat a nevezett dokumentumokban leírtak 
figyelembevételével tegyék meg! 

 
 
 

  
 


