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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
„Seprő célgép beszerzése #2” 

elnevezésű, a Kbt. 98. § (2) a) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásához 

Aktaszám: D 224/2017 

 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Név: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Nemzeti azonosítószám: AK15536 
Cím: 2151 Fót, Malom u. 1. 
Címzett: Sólyomvári Erika ügyvezető 
Telefon: +36 27539680 
Fax: +36 27539681 
E-mail: fotikft@gmail.com 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása (jogcíme): 

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy megelőzőleg az eljárás a Kbt. 
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden 
ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, és a közbeszerzés 
feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a 
nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy 
d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az 
előírt formai követelményeknek. 

3) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Seprő célgép beszerzése 

1 db seprő célgép (min. 70 kW, max. 120 kW-s dízel motor, további műszaki követelmények a 
dokumentációban) beszerzése, valamint a jótállási idő alatti és azon túli javítások elvégzése 

CPV:  34144430-1 Utcaseprő járművek 

4) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra kerül: 

Adásvételi szerződés 

5) A teljesítés helye: 

Cím: 2151 Fót, Malom u. 1.  

NUTS-kód: HU102 

6) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

7) Részekre vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlatéttelt.  

Indoklás: az 1 db célgépet csak részegységekre lehetne bontani, ami sem műszakilag, sem 
kereskedelmileg nem indokolható. 

8) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
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A teljesítés határideje: 2 hónap a szerződéskötéstől számítva 

9) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok: 

Amennyiben a Szállító hibásan teljesít, Megrendelő a hiba kijavításáig kötbérre jogosult, amelynek 
mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a naponta, mindösszesen legfeljebb 20%-a.  

A Szállító késedelembe esik, ha a szerződésben megállapított teljesítési idő eredménytelenül eltelt. 

Ha a Szállító a késedelmét kimenteni nem tudja, felelős a szállítás késedelméből eredő, a késedelem 
ideje alatt bekövetkezett minden kárért, kivéve ha bizonyítja, hogy az késedelem hiányában is 
bekövetkezett volna. A Szállító késedelme esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amelynek 
mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a naponta, mindösszesen legfeljebb 20 %-a. 

Ha a Szállító késedelme olyan okból, amelyért felelős, meghaladja a 20 napot, Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Szállítóval szemben. Megrendelő arra az 
esetre is meghiúsulási kötbért köt ki, ha a Szállító a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a 
teljesítésétől még annak megkezdése előtt eláll vagy a szerződést alapos indok nélkül egyoldalúan 
megszünteti. A teljesítés megtagadása vagy a Szállító érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, 
továbbá ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő magatartása miatt eláll, Szállítót 
meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. 

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozó díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. 

Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján 
a szerződés szerinti és az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, amelyet óvadékként az 
Ajánlatkérő fizetési számlájára történt befizetéssel, átulással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - a 
biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvénnyel lehet nyújtani. 

A Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték határidőre (szerződés hatálybalépése, azaz 
a szerződéskötés időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell. 

A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie.  

Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét 
fenntartja. 

10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). 

Ajánlatkérő nem biztosít előleget. 

A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére az aláírt teljesítési igazolás és a számla kézhezvételét 
követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 
rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Jogszabályi hivatkozás: 
- 2015. évi CXLIII. törvény 
- 2003. évi XCII. törvény 
- 2011. évi CXCV. törvény 
- 2013. évi V. törvény 

11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
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A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

Igazolási mód: 

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő és - ha az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatok kiállításának dátuma 
nem lehet régebbi, mint a jelen felhívás megküldésének napja. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok tekintetében előírt igazolások 
benyújtására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 
Kr. 2-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. 

Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy 
a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja 
Ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 4. § (3) bekezdésére. 

12) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási módok: 

P.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a nettó 30 millió 
Ft-ot.   

Igazolási mód: 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) 
ajánlattevő és - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági 
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében 
előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:  

P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon 
az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, 
ha közülük egy felel meg. 

Az együttes megfelelés a P.1. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként 
értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az 
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1. pontban előirt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik.  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 19. § (1) 
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy 
külön nyilatkozatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján egyértelműen 
jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos 
helyét, elérhetőségét. 

13) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok: 

M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
három évben rendelkezik legalább 1 db, seprő célgép szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely(ek)nek az ellenszolgáltatása összesen eléri 
a nettó 15 millió Ft-ot.  

Igazolási mód: 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) 
ajánlattevő és - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági 
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében 
előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:  

M.1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 22. §-ban foglaltak szerint 
ismertesse, illetve igazolja az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év 
legjelentősebb szállításait. Az  igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, ellenszolgáltatása), továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik.  Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. 65. § (9) bekezdés első fordulata alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe 
más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A Kr. 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban 
foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, 
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési 
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási 
módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a Kr. 24. § (1) 
bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést 
igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét. 

14) A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó előírások: 

A szerződés teljesítéséhez nem szükséges (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont). 

15) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési 
részszempontok alkalmazásával: 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (munkanap) 5 

2. Nettó ajánlati ár (Ft) 95 

16) Az ajánlattétel nyelve, a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az 
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő 
a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti felelős fordítást elfogadja. A lefordított anyagot a cég nevében 
aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar 
nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű 
eredeti iratok tartalmával.” A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő 
kizárólag a fordítást vizsgálja. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de 
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ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő 
adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott 
irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos 
jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 

Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven (idegen és magyar) készült nyilatkozatokat, 
iratokat, igazolásokat is. 

17) Az ajánlattételi határidő: 

2017. április 5., 9:00 óra 

18) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 

Cím: 2151 Fót, Malom u. 1. 

A benyújtás módja: az ajánlatot egy papír alapú és egy, a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf-ben) kell beadni. 

19) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

Hely: azonos az 1)-es ponttal 

Idő: azonos a 18)-as ponttal 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3)-(4) és (6) bekezdései szerint.  

20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 

21) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: 

A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg. 

23) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:  

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg a 
nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

24) A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye:  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat e-mailben küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplőknek. 

25) További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be: 

Név: Dobsa Sándor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00096 
Cím: 2111 Szada, Béke u. 39. 
Telefon: 06 30 414 0230 
Fax: 06 27 620 183 
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu 

26) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés alapján fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti 
ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul 
értesíti az ajánlattevőket. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi 
megküldésével áll be, az ajánlatkérő által a 20) pontban meghatározott időre. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni, és egy tárgyalási fordulót kíván tartani, de 
fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további tárgyalási fordulót rendeljen el. 

mailto:kozbeszerzes@dobsa.hu
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A tárgyalás(ok)on való részvétel feltétele, hogy ajánlattevő cégszerű ajánlattételre jogosult vagy erre 
írásban felhatalmazott képviselőjével képviseltesse magát.  

Ajánlatkérő a tárgyaláson a műszaki jellegű kérdéseket pontosítani, illetve a szerződéses feltételeket 
véglegesíteni kívánja.  

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet az adott tárgyalási fordulón részt vett ajánlattevőnek a 
Kbt. 88. § (4) bekezdésének megfelelően alá kell írnia. 

Ajánlatkérő a tárgyalás során vagy azt követően végső ajánlat írásban és zártan történő benyújtására 
hívja fel az ajánlattevőket. A végső ajánlatok bontásán az ajánlattevők részt vehetnek. 

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 88. § (9) bekezdésére. 

27) Az első tárgyalás időpontja: 

2017. április 11., 9:00 

Helyszín: azonos a 18) pontban meghatározottal. 

28) Egyebek: 

1. A közbeszerzésben keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.  

2. Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő az ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha 
többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, 
amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. 

3. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdés szerint. 

4. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint meg kell 
jelölni 

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

5. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében nyilatkozatot szükséges csatolni a 
dokumentációban meghatározott tartalommal. A nyilatkozat helyett csatolható a közös 
ajánlattevők között létrejött megállapodás, előszerződés, egyéb előzetes kötelezettségvállalás. 

6. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a 
közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő nyilatkozatban megjelölt képviselőjén 
keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az 
ajánlattételi határidőt követően (pl. hiánypótlási felhívás, indokolás kérés, stb.) kizárólag a közös 
ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg. 

7. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 
más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 
egyszerű másolatban. 

8. A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő 
megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a 
szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti 
átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását ajánlatkérő a 
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 
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9. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál 
ajánlatkérő, referenciák esetében az azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok 
esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az ajánlattételi felhívás megküldése napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az 
ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy 
feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az 
átszámításnak megfelelő értéket és devizát. 

10. 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, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. 

11. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett 
üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell 
ajánlatában, illetve indoklást köteles csatolnia, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésben és a 
73. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra.  

12. Szakmai ajánlat: a megajánlott ajánlati ár fix, azt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
semmilyen jogcímen nem emelheti meg. 

Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező kitöltött részletes 
műszaki ajánlatot, amely alapján az ajánlatkérő meggyőződhet arról, hogy a megajánlott célgép 
megfelel-e a követelményeknek.  

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a műszaki ajánlatot alátámasztó gyártói adatlapokat, 
ismertetőket. 

A műszaki ajánlat és a gyártói adatlapok a szakmai ajánlat részét képezik. 

13. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- előlapot, 
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal, 
- tartalomjegyzéket, amely a lapszámokat tartalmazza, 
- az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban 
szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából a 
nyilatkozatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, illetve az ajánlat 
meghatalmazott általi aláírása esetén a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza. Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő, vagy a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet vagy személy nem tartozik a  2013. évi V. törvény Harmadik része hatálya alá, 
vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégkivonattal/cégmásolattal egyenértékű 
dokumentummal (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha 
ajánlattevő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol, amelyen szerepel ezen szervezet vagy személy aláírása, és amely 
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az ajánlat keretében 
nyilatkozatot tevő aláíró jogosultsága. 
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- amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által 
megküldött igazolást egyszerű másolatban, 
- szakmai ajánlatot (ld. 12. pont), 
- a szerződéstervezetre vonatkozó esetleges módosítási javaslatokat (változáskövetéssel). 

14. Az ajánlatba önkéntesen, Ajánlatkérő által elő nem írt módon (a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) szerinti 
jegyzéken nem szereplő) becsatolt bármilyen további dokumentum tartalmát az ajánlatkérő nem 
vizsgálja és ezen dokumentumokat nem tekinti az ajánlat részének. 

15. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
1-10. 

16. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési 
Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” című útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. sz., 2016. december 21.) megfelelően: az 
1-2. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás a dokumentációban részletezettek 
szerint.   

17. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) 
bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás elrendelésére. 

18. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést. 

19. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt 
terheli. 

20. A Kbt. 99. § (2) bekezdése alapján az eljárásban 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. 

21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során – a tárgyalási fordulók 
kivételével - ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban 
folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 

22. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak 
az ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen (e-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu) 
szerkeszthető formátumban (*.doc, vagy *.docx) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a 
válaszadást. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű 
határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt két nappal adja meg. Ha a 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később 
nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy, a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja 
meg, ha úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges és annak megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A 
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő 
köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az 
ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot 
feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni 
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legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, 
levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő 
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő 
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez 
történő megküldésére. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő (faxon vagy 
e-mailen) megküldi valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére. 

23. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 
P.1. és M.1. alkalmassági követelmény tekintetében. 

24. Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat. 

25. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

26. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 

27. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban, valamit az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok 
előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt 
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

29) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  

2017. március 20. 
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