
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Ajánlatkérő neve:  
Név: Erzsébet Község Önkormányzata 

Székhely: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. 

Telefonszáma: 69/551-007 

Fax: 69/351-102 

E-mail: erzsebet.kj@t-online.hu 

Címzett: Horváth János polgármester 

Képviseletében eljár: Rudnay Balázs 

Címe: 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 16. II/7. 

Telefonszáma: 30/399-8800 

E-mail: rudnay.balazs@gmail.com 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. III. fejezet nemzeti eljárásrend, Kbt. 122/A. §-a 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás. 

 

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációt az ajánlattevők részére a 

felhívással egyidejűleg közvetlenül térítésmentesen megküldi. 

 

4. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya: Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt 

keretében 

 

Mennyisége:  

A meglévő épület egy önálló rendeltetési egységként működő épület. A tervezett beruházás a 

rendeltetésben orvosi rendelőből lesz felújítva. Az épület elhelyezése: szabadon álló. Az 

építési területen van még 2 db épület, azok nem részei a felújítási programnak. 

A telek kelet-nyugati irányban nagyon lejt. Az épület külső körvonalait, és jellegét megtartva, 

a romos állapotban lévő teraszokat felújítva az épület alaprajza az új követelményeknek 

megfelelően lett kialakítva. Az épület alagsora nem változik. Itt raktárak megmaradnak, csak 

külső felújítás lesz. 

A földszinten meg lesz oldva az akadálymentesítés. Új WC blokk készül a betegek részére. 

Az orvosi rendelőhöz tartozó helyiségek fel lesznek újítva. Új padlóburkolatot, belső 

nyílászárókat kapnak. A villamos és gépész rendszerek teljesen fel lesznek újítva, a villamos 

rendszer felújításával riasztó, és akadálymentes közlekedést biztosító lámpák is ki lesznek 

építve. Az épület déli részén lévő terasz födémig vissza lesz bontva. A jelenlegi kialakítás 

befelé lejt, a vízszigetelése rosszul van kialakítva, és eláztatja a falakat. A visszabontás után a 

lejtésképzés ki lesz alakítva, erre kerül a vízszigetelés, majd egy acél stafnivázra szerelt műfa 

burkolat. A homlokzaton teljes felújítás történik, a falak le lesznek szigetelve, a nyílászárók ki 

lesznek cserélve, az ablakokra redőnyök kerülnek. Tetőfödém le lesz szigetelve, a héjalás a 

tetőszerkezetig vissza lesz bontva. A szerkezet átnézése után új tetőfóliát, lécezést és új 

cserépburkolatot kap a tető. 

Az épület jelenlegi fűtése az alagsori, vegyes tüzelésű hőtermelőre kötött, gravitációs 

áramoltatású radiátoros rendszer. Az átalakítás során földszinten a tárolóba lesz egy 

kondenzációs kombi kazán betéve. A vízellátás a meglévő rendszerre csatlakozik. A 

szennyvíz-elvezetés garázs szinti padozatban kerül egyesítésre, majd az épületen kívül, a 

talajban vezetve éri el az udvari szennyvíz-aknát. A csapadékvíz-elvezetés a héjazati síktói a 

horganyzott függőereszen és a horganyzott körszelvényű lefolyócsövön keresztül tart a 
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meglévő kivezetési pontokig. A meglévő földgázhálózat a gázórán túl megbontásra kerül. A 

felhasználási területek megváltoznak. A füstgáz-elvezetés szintén a meglévő rendszerben 

részben biztosított, az épülethez új kémény nem létesül. A vegyes tüzelésű kazán kéménye az 

épületen kívül megmarad. A kondenzációs kazán égéstermék elvezetése saját rendszerén belül 

lesz megoldva. Kéménymagasítás nem lesz. 

A teljes elektromos hálózat falban szerelt védőcsövekbe húzott rézvezetékekkel készül, 

megfelelő biztonsági földelésseI. A kültéri áramvételhez az épület udvar felőli oldalán egy 

elektromos aljzat helyezendő el. Mennyezeti világítótestek kerülnek beépítésre az összes 

helyiségben. A hálóhelyiségben és a nappaliban a mennyezeti mellett kiegészítő fali 

megvilágítást lehet biztosítani. Mennyezeti világítás készül továbbá a teraszajtó felett. Az 

épület elektromos mérőórájához a bővítési munkák keretében nem kell hozzányúlni. Az 

épület biztonságos megközelítéséről kültéri lámpatestek gondoskodnak. 

Az udvar utca felöli, oldalán a fenyőfák ki lesznek vágva. A teljes felület le lesz térkövezve, 

az akadálymentes közlekedés feltételeinek kielégítése miatt. Az oldalkertben a posta felé 1 db 

mozgássérült, és 1 db normál parkoló lesz kialakítva. A motoros tolóajtó rendelési időben 

nyitva lesz, hogy a parkolást az udvarban meg lehessen oldani. Az udvar rendezéséhez 

őshonos magyar fafajták telepítése is hozzátartozik. 

 

A tervezett állapot kivitelezési munkái nem építési engedély köteles tevékenységek, ezért 

engedélyezési eljárás nem szükséges. 

 

A dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a 

közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. 

Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való 

hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az 

Ajánlattevőnek kell igazolnia. 

 

CPV kódszámok:  

  Fő tárgy:  45210000-2 

  Egyéb:  45215100-8 

 

5. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kíván kötni a 

beszerzés tárgya szerinti tevékenységek ellátására.  

 

6. A teljesítés határideje: 2015. október 15. 

 

7. Teljesítés helye:  7661 Erzsébet, Fő u. 56. 191. hrsz. 

 

8. A teljesítésre beadott számla Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt 

teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A 

finanszírozás módja: 100%-os támogatási intenzitású szállítói finanszírozás a 4/2011. 

Korm.rendelet 59.§ (3) bekezdésnek megfelelően. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 

figyelmét a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 

36/A. §-ára, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és azok alkalmazására. A vállalkozó 

legfeljebb 3 db részszámlát és 1 db végszámla benyújtására jogosult 25 %-50%-75%-100%-

os készültség elérésekor vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. Az előleg összege a 

2. és a 3. részszámlában kerül elszámolásra 15-15 %-ban a szerződésben rögzítettek szerint. 
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Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségét a vállalkozó által kiállított – megrendelő képviselője 

által leigazolt – számla és a számla mellékletét képező a pályázat elszámolásához szükséges 

vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció alapján átutalással teljesíti. A számla 

kiegyenlítése a pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési 

Feltételeiben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint a 4/2011. (I.28.) 

Korm.rendelet 55-56. §-ai alapján történik, valamint a Kbt. 130. § (3) és (6) bekezdésre 

figyelemmel. A számlához csatolni kell a pályázat elszámolásához szükséges vállalkozói 

hatáskörbe tartozó dokumentációt (tanúsítványok, bizonylatok, garanciajegyek, stb). 

Amennyiben az ajánlatkérő által benyújtott elszámolás során a vállalkozói hatáskörbe tartozó 

dokumentáció nem megfelelősége miatt a Közreműködő Szervezet hiánypótlást kér, annak 

hiánypótlására a vállalkozó 5 napon belül köteles. 

 

Vállalkozói előleg: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § bekezdés alapján az 

ajánlattevő jogosult a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 

szállítói előleget igénybe venni.  

Ebben az esetben az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító 

hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.  

A vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós 

források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 

javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtásra köteles. A gazdasági 

társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének 

vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) 

bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a 

közreműködő szervezettől is igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A 

kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 

kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett 

részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
 

9. Részajánlat, többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

10. A bírálat szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

11. Kizáró okok, igazolási módok: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok, és az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 

szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Megkövetelt igazolási mód: 
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A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem 

állnak fenn a fentiekben meghatározott kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára 

vonatkozóan pedig a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib.) pontja és a 4. § f) pont fc.) alpontja szerinti 

dokumentumokat köteles csatolni. 

Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

12. Ajánlattevőnek pénzügyi-gazdasági alkalmasságot a következő módon kell 

igazolni: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, figyelemmel 

a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) és (9) bekezdésére: 

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó üzleti év saját vagy jogelődje számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a 

gazdasági szereplő letelepedés 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 csatolása az ajánlatban, nem szükséges. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont) 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, 

hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági 

szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából 

(magasépítésből) származó árbevételt kell nyilatkozat formában igazolniuk. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-

gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

 

13. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző 

utolsó lezárt üzleti évben negatív. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) 

bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása 

esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából származó (magasépítés) nettó árbevételének megkövetelt mértéke 15.000.000,- Ft. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a 

Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 

közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva 

is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
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alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni 

az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az 

a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként 

felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

14. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasságot a következő módon kell igazolni: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód figyelemmel 

a 310/2011 (XII. 23.) Korm rendelet 17. § (6) bekezdésére: 

Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési 

beruházásainak ismertetésével, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) 

bekezdésében meghatározott nyilatkozatot vagy igazolást kell benyújtani, az abban foglalt 

tartalommal. A nyilatkozatban vagy az igazolásban rögzíteni kell legalább a munkavégzés 

tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét és idejét, és nyilatkozni kell 

továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 

műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

 

15. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 

Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik ajánlattételi 

felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben összesen legalább 1 db befejezett, 

műszakilag átadott magasépítési vagy felújítási referencia-munkával, melynek értéke eléri a 

nettó 15 millió forintot. 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a 

Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, 

ha közülük egy felel meg. 
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A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 

továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 

nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 

amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e 

más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, 

 

16. Egyéb rendelkezések: 

 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, a 40. § (1) 

bekezdése, és az 58. § (3) bekezdése tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is 

csatolandók). 

 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő 

rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően. 

 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

 Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre  

vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. 

Érdeklődni lehet:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
7621 Pécs, Király u. 46. 

Postacím: 7602 Pf.: 406/1 

tel: 06-72-513-420 

fax: 06-72-539-099 

E-mail:  baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 

 Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak 

cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az 

ajánlatot egy példányban elektronikus adathordozón – jelszó nélkül olvasható, de nem 
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módosítható pdf fájlban – is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem 

minősülnek elektronikusan benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés 

esetén az eredeti példány tartalma az irányadó.  

 Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap 

legyen, a megadott minta szerint. Ajánlattevőnek az ajánlati árát nettó+áfa forintban kell 

megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontot alkalmazza, mely során a nettó árak kerülnek 

összehasonlításra. 

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek és ezek 

előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített 

ajánlattevőnek kizárólag e körben kell igazolnia alkalmasságát. 

17. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint. 

Ajánlatkérő egyszeri alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, 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. 

18. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az 

ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 

19. Ajánlattételi határidő: 2015. június 18. 10:00 óra 

20. Az ajánlat benyújtásának címe: Rudnay Balázs közbeszerzési tanácsadó, 7631 Pécs, 

Csikor Kálmán u. 16. II./7. 

21. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

22. Az ajánlat felbontásának helye és ideje: A közbeszerzési tanácsadó hivatalos helyiségében 

7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 16. II./7. 2015. június 18. 10:00 óra 

23. Az ajánlatok bontására a Kbt. 62. § (1)-(6) bekezdése szerint került sor. 

24. A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. A 

nyertes ajánlattevő(k)től a Kbt. 27.§ szerinti gazdálkodó szervezet alapítása pedig nem 

elvárt. 

25. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a 

szerződéstervezetben megadottak szerint, előleg-visszafizetési biztosíték a 8. pontban 

megadottak szerint. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint 

teljesíthető ajánlattevő választása szerint. 

26. A felhívással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérést ajánlatkérő megbízottjának, 

Rudnay Balázs részére, 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 16. II/7. címre kell megküldeni, vagy a 

rudnay.balazs@gmail.com e-mail címre. 

27. A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos. Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: DDOP-3.1.3/G-14-2014-

0077 
28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. június 1. 

 


