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AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 
Pákozd Község Önkormányzata (8095 Pákozd, Hősök tere 9., tel.: +36 22-258-015, fax.: +36 22-
258-014, e-mail: gazdalkodas@pakozd.hu, képviseli: Takács János polgármester) 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája (indoka, jogcíme): 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A §-a szerinti 
közbeszerzési eljárás (nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint 
lebonyolított eljárás, a Kbt. 122/A §-ban foglalt különbségekkel).  
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye 
és pénzügyi feltétele: 
A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt ingyenesen megküldi 
elektronikusan (CD-n) és papír alapon is teljes egészében az ajánlattevők részére. 
 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 
 
I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak) 
 
Ezen belül:  
 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Tulipán 2121 8,40 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Tátika 2122 49,00 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Viola 2119 9,50 m3 
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hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Szegfű 2124/2 31,90 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Muskátli 2125/2 18,20 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Pipacs 2127 6,80 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Hóvirág 2129 35,40 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Orgona 2125/1 22,20 m3 

Mechanikailag stabilizált 
alapréteg készítése M22 
jelű anyagból Pákozd Akácfa 119/2 2,50 m3 
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Felületi bevonás készítése 
a felület letisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzottkő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és NZ 
4/11 Pákozd Akácfa 119/2 5,00 m2 

Felületi bevonás készítése 
a felület letisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzott-kő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és KZ 
2/4 Pákozd Akácfa 119/2 5,00 m2 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Akácfa 119/2 6,30 m3 

  Pákozd Akácfa 119/2     

Hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése, 
fellazítása, szántása és 
újrahengerelése 
anyagpótlás nélkül, 6-10 
cm vastagságban Pákozd Sáska 2124/1 19,00 m2 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Rózsa 2112 1,50 m3 

Felületi bevonás készítése 
a felület letisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzottkő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és NZ 
4/11 Pákozd Dália 2130 24,00 m2 
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Felületi bevonás készítése 
a felület tisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzottkő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és KZ 
2/4 Pákozd Dália 2130 24,00 m2 

  Pákozd Dália 2130     

Mechanikailag stabilizált 
alapréteg készítése M22 
jelű anyagból Pákozd Berkenye 849 6,45 m3 

Fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre kézi 
erővel és elszállítás 5 km-
ig I-IV. osztály Pákozd Vadkörte 918 1,10 m3 
út helyreállítás Pákozd Vadkörte 918 1,65 m3 

Mechanikailag stabilizált 
alapréteg készítése M22 
jelű anyagból Pákozd Vadkörte 918 1,65 m3 

  Pákozd Vadkörte 918     

Fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre kézi 
erővel és elszállítás 5 km-
ig I-IV. osztály Pákozd Galagonya 937/4 6,25 m3 

útpálya letakarítása kézi 
erővel Pákozd Galagonya 937/4 125,00 m2 

  Pákozd Galagonya 937/4     

Fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre kézi 
erővel és elszállítás 5 km-
ig I-IV. osztály Pákozd Szabadságharcos 434/4 8,10 m3 

útpálya letakarítása kézi 
erővel Pákozd Szabadságharcos 434/4 162,00 m2 

  Pákozd Szabadságharcos 434/4     
 
Mechanikailag stabilizált 
alapréteg készítése M22 
jelű anyagból Pákozd Kökény 902/11 4,80 m3 

Felületi bevonás készítése 
a felület letisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzottkő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és NZ 
4/11 Pákozd Kökény 902/11 96,00 m2 
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Felületi bevonás készítése 
a felület tisztításával, 
utókezeléssel, aszfaltos 
felületű, zúzottkő 
makadám- vagy 
aszfaltburkolatokra 
bitumenemulzióval és KZ 
2/4 Pákozd Kökény 902/11 96,00 m2 

  Pákozd Kökény 902/11     

Törmelék felrakása 
szállítóeszközre kézi 
erővel és elszállítás 5 km-
ig zúzottkő Pákozd Dió 935 5,55 m3 

Mechanikailag stabilizált 
alapréteg készítése M22 
jelű anyagból Pákozd Dió 935 5,55 m3 

  Pákozd Dió 935     
Öv- és talpárok (szabvány 
árok) készítése bármely 
keresztmetszettel, a 
kitermelt föld 
elteregetésével, gépi 
erővel, kiegészítő kézi 
munkával, talajosztály: I-
IV. osztály Pákozd Ingókő 938/5 25,00 m3 

Fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre géppel és 
elszállítása 5 km-ig, 
talajosztály: I-IV. Pákozd Ingókő  938/5 25,00 m3 

hengerelt zúzottkőpálya 
felületi kiegyenlítése 
kiegyenlítő hengerelése 
változó vastagságban, 
kötőanyaggal és 
fedőanyaggal együtt, 
zúzottkőből vagy 
kohósalakkőből NZ 0/4; 
NZ 4/11; NZ 22/32 Pákozd Ingókő  938/5 35,85 m3 

  Pákozd Ingókő 938/5     
gazkaszálás sík területen 
mederben kézi erővel Pákozd Kossuth  434/3 5,85 m2 

gazkaszálás csatorna 
vagy vízfolyás meder 
rézsűjén kézi erővel Pákozd Kossuth  434/3 23,40 m2 

gépi kotrást akadályozó 
fák gallyazása Pákozd Kossuth  434/3 40,00 db 

csapadékvíz elvezető árok 
feliszapolódás 
földkiemelése közmű 
nélküli területen gépi 
erővel, kiegészítő kézi 
munkával elszállítással 5 
km-en belül Pákozd Kossuth  434/3 624,80 m3 
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csapadékvíznyelő akna 
iszaptalanítása (száraz 
fökld kitermelése) kézi 
erővel 0,6 m átmérőig, 8 m 
hosszig 50%-os föld 
lerakódással Pákozd Kossuth  434/3 1,00 db 

fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre géppel, 
nyílt szerelvényű 
csatornáknál Pákozd Kossuth  434/3 624,80 m3 

fejtett föld tolása és 
elteregetése 20 m 
távolságig Pákozd Kossuth  434/3 624,80 m3 

  Pákozd Kossuth u. összesen       

gazkaszálás sík területen 
mederben kézi erővel Pákozd Bem u. 310 2,40 m2 

gazkaszálás csatorna 
vagy vízfolyás meder 
rézsűjén kézi erővel Pákozd Bem u. 310 6,00 m2 

gépi kotrást akadályozó 
fák gallyazása Pákozd Bem u. 310 15,00 db 
földkiemelés Pákozd Bem u. 310 155,00 m2 

csapadékvíz elvezető árok 
feliszapolódás 
földkiemelése közmű 
nélküli területen gépi 
erővel, kiegészítő kézi 
munkával elszállítással 5 
km-en belül Pákozd Bem u. 310 711,80 m3 

fejtett föld felrakása 
szállítóeszközre géppel, 
nyílt szerelvényű 
csatornáknál Pákozd Bem u. 310 711,80 m3 

fejtett föld tolása és 
elteregetése 20 m 
távolságig Pákozd Bem u. 310 726,00 m3 

  Pákozd Bem u. összesen       
 
 
CPV kód: 45233140-2 
 
 
II. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése 
 
Ezen belül: 

1. Föld út gréderezése, gépi simítása 540,00 m2 

2. 0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés 540,00 m2 

3. 8 cm vtg. mart aszfalt terítés 2,5 m szélességben, vibro 
hengerrel történő tömörítéssel  

540,00 m2 

4. Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő 
beinjektálása  

540,00 m2 
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5. Itatott felület 2-5 mm szemcsenagyságú zúzalékkal 
történő gépi terítése 2 rétegben  

540,00 m2 

6. Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre 
hengerlése,tömörítése 

540,00 m2 

7. 
Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka 
készítése 0-20 mm szemcsenygaságú kőzúzalékkal 
terítve, behengerelve 

180,00 m2 

        

Ingőkő utca       

1 Föld út gréderezése, gépi simítása 1 595,00 m2 

2 0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés 1 595,00 m2 

3 8 cm vtg. mart aszfalt terítés 4,5 m szélességben, vibro 
hengerrel történő tömörítéssel  

1 595,00 m2 

4 Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő 
beinjektálása  

1 595,00 m2 

5 Itatott felület 2-5 mm szemcsenagyságú zúzalékkal 
történő gépi terítése 2 rétegben  

1 595,00 m2 

6 Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre 
hengerlése,tömörítése 

1 595,00 m2 

7 
Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka 
készítése 0-20 mm szemcsenygaságú kőzúzalékkal 
terítve, behengerelve 

394,00 m2 

Kökény utca       

1 Föld út gréderezése, gépi simítása 450,00 m2 

2 0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés 450,00 m2 

3 8 cm vtg. mart aszfalt terítés 2,5 m szélességben, vibro 
hengerrel történő tömörítéssel  

450,00 m2 

4 Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő 
beinjektálása  

450,00 m2 

5 Itatott felület 2-5 mm szemcsenagyságú zúzalékkal 
történő gépi terítése 2 rétegben  

450,00 m2 

6 Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre 
hengerlése,tömörítése 

450,00 m2 

7 
Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. Kőpadka 
készítése 0-20 mm szemcsenygaságú kőzúzalékkal 
terítve, behengerelve 

180,00 m2 

Kossuth L. 
utca   

    

1 Föld út gréderezése, gépi simítása 217,00 m2 

2 0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés 217,00 m2 

3 8 cm vtg. mart aszfalt terítés 3,5 m szélességben, vibro 
hengerrel történő tömörítéssel  

217,00 m2 
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4 Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő 
beinjektálása  

217,00 m2 

5 Itatott felület 2-5 mm szemcsenagyságú zúzalékkal 
történő gépi terítése 2 rétegben  

217,00 m2 

6 Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre 
hengerlése,tömörítése 

217,00 m2 

7 
Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka 
készítése 0-20 mm szemcsenygaságú kőzúzalékkal 
terítve, behengerelve 

62,00 m2 

Arany J. utca       

1 Föld út gréderezése, gépi simítása 312,00 m2 

2 0-25 mm közúzalék terítése, kátyúzás, hengerlés 312,00 m2 

3 8 cm vtg. mart aszfalt terítés 3,5 m szélességben, vibro 
hengerrel történő tömörítéssel  

312,00 m2 

4 Hengerelt felület meleg bitumen emulzióval történő 
beinjektálása  

312,00 m2 

5 Itatott felület 2-5 mm szemcsenagyságú zúzalékkal 
történő gépi terítése 2 rétegben  

312,00 m2 

6 Elkészült útfelület vibrohengerrel történő készre 
hengerlése,tömörítése 

312,00 m2 

7 
Az út mindkét oldalán 0,4 m széles 10 cm vtg. kőpadka 
készítése 0-20 mm szemcsenygaságú kőzúzalékkal 
terítve, behengerelve 

90,00 m2 

Külterületi 
földút 058 
hrsz.   

    

1 Útfelület gréderezése, kátyúzása 2 000,00 m2 

2 
Útfelület  darált betonnal történő terítése 10 cm vtg.-ban 

2 000,00 m2 

3 Terített betonfelület  0-20 mm szemcsenagyságú 
kőzúzalékkal történő kiékelése 

2 000,00   

4 Útfelület vibrohengerrel történő behengerlése 2 000,00 m2 

Rákóczi F. u.        

1 Fekvőrendőr készítése meleg aszfaltból mglévő aszfalt 
útra 3x10m2 

30,00 m2 

2  9 cm vtg.aszfalt burkolat  kifűrészelése  30,00 m 

Pipacsos 
lakópark   

    

1 Meglévő szennyvíz aknák szintre emelése beton távtartó 
gyűrűkkel D 600 öv.fedlapok beépítésével 

7,00 db 

Bem J. u. -
Gábor Á. u. 
kereszteződés   
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áteresz építés 

1 9 cm vtg.aszfalt burkolat kifűrészelése  20,00 m 

2 Kőzút átvágása, bontása  8,00 m3 

3 Kiszorult föld elszállítása 8,00 m3 

4. D 400x2000 tokos talaas betongyűrűből áteresz készítés 10,00 fm 

5. Áteresz feletti út helyreállítása 0-16 C16 min. betonnal    4,00 m3 

6 Sávos aszfalt burkolat készítése 5+4 cm. vtg.-ban  10,00 m2 

7 Átresz mindkét oldalán árok rendezés, betonlapozás   10,00 m2 

 
CPV kód: 45233140-2 
 
5. A szerződés meghatározása, melynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra kerül: 
 
I. rész:  
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis 
maior utak) 
 
II. rész:  
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése  
 
6. A teljesítés határideje 
A szerződéseket a közbeszerzés mindkét része tekintetében annak megkötésétől (felek általi 
aláírásától) számított 45 napon belül kell teljesítenie a nyertes ajánlattevőnek. 
 
7. A teljesítés helye 
Pákozd község közigazgatási területe 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Az ellenérték kiegyenlítése az alábbiak szerint történik a közbeszerzés I. és II. része tekintetében 
is: 
 
Az ajánlatkérő előleget nem nyújt, előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja.  
 
A nyertes ajánlatevő a teljes kivitelezés megrendelő által igazolt elvégzését követően 1 darab 
számla benyújtására jogosult. 
A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összegének kifizetése a közbeszerzés mindkét része 
tekintetében a szerződésszerű teljesítést követően történik, figyelemmel a Kbt. 130. §-ban, illetve 
a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltakra is, azzal, hogy amennyiben 
alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, a számlát az ajánlatkérő annak kézhezvételétől 
számított 30 napon belül megfizeti (alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. Rendelet 14. §-ban foglalt határidők kerülnek alkalmazásra).  
Az ajánlatkérő a kifizetések kapcsán felhívja a figyelmet az Art. 36/A. §-ra is. 
 
9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtására nincs lehetőség. 
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10. Részajánlattételi lehetőség 
Az eljárásban részajánlat-tételre van lehetőség, valamennyi ajánlattevő jogosult a 
közbeszerzésnek csak az egyik (I. vagy II. részére), vagy pedig mindkét részére is ajánlatot tenni.  
 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja 
A közbeszerzés mindkét része tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71. 
§ (2) bekezdés a) pontja)  
 
12. Kizáró okok és megkövetelt igazolási módok 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontja 
szerinti kizáró okok fennállnak; továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. 
 
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12. § szerint kell 
igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
 
Ennek megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont 
kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
Az ajánlattevő az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró 
okok hiányáról. 
 
13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód 
 

I.  Gazdasági, pénzügyi alkalmasság körében (a közbeszerzés I. és II. része 
vonatkozásában is): 
 
Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének naptól visszafelé számított 
egy éven belül nem lehetett semelyik pénzügyi intézménynél lévő számláján összesen 
egybefüggően legalább 30 napot meghaladó sorban állás. 
 

Ennek megfelelően alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás 
megküldésének napjától visszafelé számított egy éven belül bármely pénzügyi 
intézménynél lévő számláján (számláin) volt összesen legalább egybefüggően 30 
napot meghaladó sorban állás. 

 
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) 
bekezdése alapján lehetővé teszi és elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy megfelel a fenti, ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelménynek, mely ajánlattevői nyilatkozat megtétele esetben ezen alkalmassági 
követelmény tekintetében egyéb igazolás csatolására nincs szükség (ezen ajánlattevői 
nyilatkozat megtétele hiányában az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot 



 11

köteles csatolni, melyből a fenti alkalmassági követelménynek történő megfelelés 
megállapítható). 

 
II.  A műszaki, szakmai alkalmasság körében (a közbeszerzés I. és II. része 
vonatkozásában is):  
 
Az ajánlattevő köteles a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év 
legjelentősebb útépítési, útkarbantartási, felújítási beruházásait ismertetni. 
 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legalább egy, sikeres 
műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen teljesített útépítési, 
útkarbantartási vagy felújítási munkával, amelynek összértéke eléri a nettó 
3.000.000,- Ft- ot. 

 
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) 
bekezdése alapján lehetővé teszi és elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy megfelel a fenti, ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek, mely 
ajánlattevői nyilatkozat megtétele esetben ezen alkalmassági követelmény tekintetében 
egyéb igazolás csatolására nincs szükség (ezen ajánlattevői nyilatkozat megtétele 
hiányában az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint 
a fenti referencia meglétét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással köteles 
igazolni. Ebben az esetben az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás 
összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A fenti alkalmassági követelmény 
a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 

 
14. Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2014. október 10. 
Időpont: 09.00 óra 
 
15. Az ajánlat benyújtásának címe 
Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda 
8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4. 
 
16. Az ajánlattétel nyelve 
Magyar. Az ajánlat a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be (idegen nyelvű irat, 
dokumentum benyújtás esetén az ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja). 
 
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak 
Dátum: 2014. október 10. 
Időpont: 09.00 óra 
Hely: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda 
8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4. 
 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 
 
18. Ajánlati kötöttség  
Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 
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19. Ajánlati biztosíték, szerződéses biztosíték 
Az ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot, illetve Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti, az 
ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó szerződéses biztosítékot a jelen közbeszerzési eljárás 
kapcsán.  
 
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
2014. szeptember 24. 
 
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
 
23. Egyéb információk 
 
- Ahol a Kbt. vagy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű 
másolatban is benyújtható. 
 
- Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja. 
 
- Az ajánlatban az ajánlattevő köteles megjelölni 
 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági 
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül 
részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 
szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági 
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
 
- A Kbt. 122/A § (3) bekezdésének megfelelően „kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 
tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő 
nem küldött ajánlattételi felhívást.”  
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési 
megállapodást melynek tartalmazni kell a feladatok egymás közötti megosztását. Ezen felül 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelen eljárásban közülük ki jogosult a közös ajánlattevők 
képviseletére. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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- A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
- Az ajánlatban az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy 
az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő(k) nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  
 
- Kérjük, hogy a könnyebb kapcsolattartás érdekében az ajánlattevők név és elérhetőség (címe, 
telefon, telefax, e-mail) feltüntetésével szíveskedjenek megjelölni azt a személyt, aki a 
közbeszerzési eljárás során részükről kapcsolattartásra, és joghatályos nyilatkozatok megtételére 
jogosult. 
 
- Az ajánlatot magyar nyelven, írásban és zártan, a jelen ajánlattételi felhívás 15. pontjában 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 
akként, hogy ezen időpontig az ajánlatkérő képviselője részére az ajánlat megérkezzen. Az 
ajánlat esetleges bármely okból történő késedelmes beérkezéséből adódó jogkövetkezmények 
nem háríthatók az ajánlatkérőre, azt teljes egészében az ajánlattevő viseli. 
 
- Az ajánlatot papír alapon 1 példányban kell benyújtani, írásban és zárt csomagolásban a jelen 
felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 
órától 16.00 óráig, míg pénteken 8.00 órától 13.00 óráig) vagy postai úton. A csomagoláson a 
következőket kell feltüntetni: „Útkarbantartási, felújítási munkálatok elvégzése - Az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 
Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján előírja a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példány benyújtását (a verseny tisztaságának megőrzése 
érdekében lehetőleg CD-n, a papír alapú példány mellé a zárt borítékba helyezve lehetőleg 
akként, hogy azon a beárazott költségvetés excel formátumban is rajta legyen). 
 
- Az ajánlati árnak a jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
szerződések maradéktalan teljesítésére kell vonatkoznia. Az ajánlatban megadott 
ellenszolgáltatási összeget ajánlatkérő átalányárnak tekinti. Az ajánlati árat – az összesített 
ellenértéket – a költségvetési kiírás teljes, hiánytalan, és az ajánlatok összehasonlíthatósága 
érdekében változtatások nélküli hiánytalan beárazása alapján az ajánlatban értelemszerűen 
nettó forintban kell megadni a közbeszerzés azon része(i) tekintetében, amelyre az ajánlattevő 
ajánlatot ad. Az ajánlattevő által megadott költségvetési kiírás teljes, hiánytalan beárazást 
követő ajánlathoz történő csatolása nélkülözhetetlen a közbeszerzés azon rész(ei) 
tekintetében, amelyre az ajánlattevő ajánlatot ad.  
 
- Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személynek kell aláírnia, 
aki jogosult az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.  

 
- Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a 
nyilatkozatot javasoljuk a minta szerint megtenni. 
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- 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 szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
 
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő iratokat, dokumentumokat aláíró gazdasági 
szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 
címpéldányát, vagy - adott esetben - 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 meghatalmazását szükséges csatolni; 
 
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 
terheli. 
 
- Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé 
tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a műszaki leírásban, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő elfogadja az azzal 
egyenértékű („vagy azzal egyenértékű”) teljesítést is. 
 
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. §  (1)–(2) bekezdéseinek  megfelelően előírja az ajánlattevőknek, hogy 
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
A fentiekről tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségén (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 
6.; Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. tel: 06-22-511-000; fax: 06-22-316-577; E-mail: 
fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu), továbbá a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének a Székesfehérvári Járási 
Népegészségügyi Intézetétől (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., 1.; e-mail: 
fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu; központi telefon: 22/511-720; fax: 22-511-727) kaphatnak. 
Az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell a Kbt. 54. §-ában foglaltakról. 
 
- a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles 
- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következő mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra: 
 
 - általános építési felelősség biztosítás legalább 2.000.000,- Ft biztosítási összegre 

vonatkozóan,  
 
A jelen bekezdésben foglaltak vállalásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.  
 
- Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás a Kbt. vonatkozó rendelkezései (45. §; 122. § (5) (6) 
bekezdés) szerint nyújt. 
 
Kiegészítő tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4. 
Levélcím: 8007 Székesfehérvár, Pf.: 100. 
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Telefax: 06-22-389-499 
e-mail: szabougyved@t-online.hu 
 
Ajánlatkérő javasolja az e-mailen vagy faxon történő tájékoztatás-kérést.   
 
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását 
 
- Az alkalmassági követelmények és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest nem 
szigorúbbak. 


