
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TERVEZET 

 

 

 

A) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet: Heves Megyei Önkormányzat 

Címzett: Terület- és Intézményfejlesztési Iroda  

Cím: Kossuth L. u. 9. 

Postai irányítószám: 3300 

Város/Község: Eger 

Ország: Magyarország 

Telefon: 36/521-334 

Telefax: 36/521-331 

 

 

 

B) A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KBT. 125. § SZERINTI JOGCÍME 

 

A Heves Megyei Önkormányzat jogelődje által alapított Heves Megyei Beruházási Vállalat 

1980. január 31-én vállalkozási-tervezési szerződést kötött a Középület Tervező Vállalattal a 

Megyei Kórház kiviteli terveinek elkészítése tárgyában.  

 

A tervezési szerződés 8. pontja szerint „megrendelő a szerződés alapján szolgáltatott 

dokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, csak a megbízásban megjelölt célra és csak 

egyszeri megvalósításra használhatja fel”.  

 

A Középület Tervező Vállalat jogutódja a Középület Tervező Rt. , 2006. november 16. napján 

kelt szerződésben a Megyei Kórházra vonatkozó tervdokumentációk kizárólagos felhasználási 

továbbtervezési átdolgozási jogát átadta a TUS Építész Tervező Kft. részére, aki ezáltal a 

Megyei Kórházra vonatkozó tervdokumentáció terveinek átdolgozását és 

továbbtervezését kizárólagosan megszerezte.  

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a tervező kizárólagos joga, hogy a 

tervet átdolgozza, vagy továbbtervezze magasabb szinten, illetve, hogy erre másnak engedélyt 

adjon. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján  

 

„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

b) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok 

védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.” 

 

A fentiekre figyelemmel a Heves Megyei Önkormányzat 2009. november 27. napján tervezési 

szerződést kötött a TUS Építész Tervező Kft-vel „’A Markhot Ferenc Megyei Kórház 

struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztése a fekvőbeteg szakellátásban’ tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentációjának elkészítése” c. projekt  

tekintetében az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési munkák 

elvégzésére. 
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Mindezek előrebocsátása után a Heves Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 125 § 

(2) bekezdés b) pontja alapján közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez, amely során az ajánlattételi felhívást 

közvetlenül a kizárólagos jog jogosultja TUS Építész Tervező Kft. (1037 Budapest, 

Kékfestő u. 32.) részére küldi meg. 

 

 

C) A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt és egyidejűleg az 

ajánlattételre felkért potenciális ajánlattevőnek térítésmentesen megküldi. 

 

 

D) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉG (NÓMENKLATÚRA) 

 

”Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című TIOP-

2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése” 

 

Teljes mennyiség:  

 

 az alábbi részletezés szerint a kiviteli tervek készítése a 290/2007. (X. 31.) Korm. 

rendelet szerinti tartalommal [a kiviteli tervek alapján ajánlatkérő le kívánja 

bonyolítani a kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Kbt. 

előírásai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell feleljenek az építési beruházások 

közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. 

rendelet, valamint a Kbt. 58. §-a vonatkozó előírásainak]; 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas építészeti kiviteli terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban kivitelező kiválasztására is 

alkalmas statikai kiviteli terv 20 példányban és elektronikus adathordozón 

(CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas épületgépész kiviteli terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas elektromos kiviteli terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas hírközlési terv 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas biztonságtehcnikai terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas belsőépítészeti terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas orvos-technikai terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 
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- a meglévő konyhaépület tűzvédelmi és statikai felülvizsgálata 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

- sugárvédelmi engedélyezéshez szükséges műszaki tervek 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

 

 a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás menetében részvétel a 

kiegészítő tájékoztatás megválaszolásában 

 a kivitelezés időszakában (2011. 01. 01. – 2012. 09. 15.) legalább havonta egy 

alkalommal – illetve szükség szerint – részvétel a kooperációs értekezleteken, az ott 

felmerült szerkezetegyeztetések, terv- és adategyeztetések, tervmódosítások elvégzése 

 A kivitelezést követő garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása az éves 

garanciális bejárások alkalmával, illetve szükség szerint 

 a beruházással érintett területek parkosítási, közmű és közlekedési terveinek 

elkésztése; 20 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban; 

 árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, 

főösszesítővel, elektronikus változatban is) 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban; 

 árazott tervezői költségvetés (az árazatlan költségvetési kiírással azonos formátumban 

és műszaki tartalommal) 5 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 

példányban. 

 közmű egyeztetések dokumentációja 

 szükség esetén hatósági jóváhagyások beszerzése 

 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.32.00.00-7  

 

 

E) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 

TÁRGYALNI KÍVÁNNAK 

 

Tervezői szerződés, melynek tárgya a ”Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot 

Ferenc Kórház” című TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése” 

  

 

F) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

Kezdés: a szerződés aláírásakor. 

 

A tervszállítás véghatárideje: 2010. 09. 15. 

 

Kooperációs értekezleteken való részvétel: 2011. 01. 01. – 2012. 09. 15. 
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Garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása kivitelező által adott garancia időpont 

szerint 

 

 

G) A TELJESÍTÉS HELYE 

 

Tervezés: 

Heves Megyei Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

 

NUTS-kód HU312 

 

 

H) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező 

szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult 

egy részszámlát és a végszámlát benyújtani. A projekt azonosítója: TIOP-2.2.4/09/1-2010-

0027 

 

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követő 60 

napon belül, az igazolt számlák alapján az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt. 305. § 

(1), (3)-(4) bekezdése szerint. Ajánlattevő kötelezettsége pedig a Kbt. 305. § (5)-(6) 

bekezdése szerint áll fenn. 

 

 

I) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TÖBBVÁLTOZATÚ 

(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT TEHET-E 

 

Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

Ajánlattevő részajánlatot nem tehet. 

 

 

J) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 

 

A Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

 

K) KIZÁRÓ OKOK: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti 

szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 

fennáll. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti 

szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben 

foglalt kizáró ok fennáll. 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, 

vagy a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

Igazolási mód: 

- Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és az 

erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem 

tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) 

pontjaiban és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg 

jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdés szerint. 

- Az ajánlattevőnek - a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 

60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés d) pont és a (2) bekezdés szerinti kizáró 

okok hatálya alá esik. 

 

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő 

ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével igazolhatják. 

 

 

L) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A Kbt. 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN 

FOGLALTAK 

 

L.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 

ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi 

dokumentumot: 

 

1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

tervezői felelősségbiztosítás fennállásának 

igazolása; 

 

2) a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

nyilatkozat az előző év (2009.) teljes és 

ugyanezen időszak közbeszerzés tárgya szerinti 

(tervezésből származó) nettó forgalmáról 

évenkénti bontásban. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

 

Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

rendelkezik: 

 

1) legalább 30.000.000,-Ft/év értékű, 2010. 

évben érvényes tervezői felelősség-

biztosítással (külön-külön megfelelés); 

 

2) az előző évben (2009.) összesen  

- nettó 30 millió Ft teljes és 

- nettó 25 millió Ft közbeszerzés tárgya 

szerinti, azaz tervezésből származó éves nettó 

forgalommal (együttes megfelelés). 

L.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 

ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

 

Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 
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10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi 

dokumentumokat: 

 

1) a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján 

azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), 

illetőleg vezetőknek a megnevezése, szakmai 

gyakorlatuk bemutatása, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. A szakmai gyakorlat tartalmával 

szembeni követelmény, hogy az előírt 

alkalmassági követelmény megléte 

megállapítható legyen. 

Csatolandók továbbá az érintett személyeket a 

feladat ellátására feljogosító dokumentumok 

annak igazolására, hogy nevezett szakemberek 

szerepelnek a tervezői névjegyzékben, a kért 

besorolással. A Magyar Mérnöki Kamara által 

kiadott Hatósági Igazolvány, valamint az előírt 5 

éves gyakorlat igazolására önéletrajz benyújtása. 

igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: 

 

1) rendelkezik legalább 1 fő építészeti 

tervezési, 1 fő tartószerkezeti tervezési, 1 fő 

épületgépész tervezési és 1 fő 

villamosmérnöki tervezési jogosultsággal 

rendelkező szakemberrel, aki szerepel 

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján a 

Tervezői Névjegyzékben, É, T, G és V 

kategóriában, valamint aki legalább 5 éves 

gyakorlattal bír (együttes megfelelés). 

 

 

M) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, ILLETVE ANNAK KIZÁRÁSA 

 

Ajánlatkérő az eljárás során - a Kbt. 83. § alapján teljes körűen - biztosít lehetőséget 

hiánypótlásra. 

 

 

N) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

 

2010. 08. 02. napján 9:00 óra 

 

 

O) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

 

Heves Megyei Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Terület és Intézményfejlesztési 

Iroda 

 

 

P) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

 

Az ajánlatot magyar nyelven kell az ajánlattevőnek benyújtania. 

 

 

Q) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE 

 

Az ajánlat felbontásának helye: Heves Megyei Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

Terület és Intézményfejlesztési Iroda titkárság 

 

2010. 08. 02. napján 9:00 óra 
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R) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint. 

 

 

S) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ 

ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

 

Az ajánlatkérő elsősorban az alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván az 

ajánlattevővel tárgyalni: 

- műszaki tartalom 

- szerződéses feltételek 

- ár. 

 

Ajánlatkérő az első tárgyalást a T) pontban meghatározott időpontban tartja. Amennyiben az 

ajánlat további pontosítása szükséges az ajánlatkérő további tárgyalás(oka)t tart.  

A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő részéről az írásban benyújtott ajánlat véglegesítése érdekében a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) jelenléte kötelező.  

 

A tárgyalás valamennyi fordulójának eredményéről jegyzőkönyv készül, amelyet az 

ajánlatkérő és az ajánlattevő aláírásukkal hitelesítenek.  

 

 

T) AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA 

 

2010. 08. 06. napján 9:30 óra 

 

Helye: Q pontban megjelölt helyszín 

 

 

U) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

TERVEZETT IDŐPONTJA 

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. 08. 09. napján 9:00 óra, amelyre ezúton is 

meghívjuk. 

 

Helyszín: Q) pontban megadott 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. 08. 30. napján  

 

Helyszín: Heves Megyei Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Terület és 

Intézményfejlesztési Iroda 

 

 

V) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

 

2010. július 15.   
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Z) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

1.) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott 

személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással (az üres oldalakat is beleértve) és 

oldalanként szignálva (a tartalomjegyzéket, és az üres oldalakat is beleértve), az 

oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 

másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti-” 

vagy a „Másolati-” példány megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a 

mérvadó.  

 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: ”Szervezeti és infrastrukturális 

megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú 

pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációjának elkészítése” A postán feladott 

ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

A) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati 

példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a 

címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 

elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

 

2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja és a Kbt. 71. § 

(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 

 

3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) 

bekezdés szerint. 

 

4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a Kbt. 4. § 3/D-E pont 

szerinti szervezet esetében az alábbi okmányokat: 

 

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi, a cégbíróság, vagy az 

Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Cégnyilvántartási és 

Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a) vagy cégmásolat(a);  

 

- az ajánlatot aláíró, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldánya(i); 

 

- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési 

kérelem és a cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként 

működő Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által a változásbejegyzési 

kérelem beérkezéséről kiadott igazolás; 

 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás. 

 

A Z.) pont 4.) alpontjában megjelölt dokumentumok közül az 1., 2. és 4. francia bekezdésben 

foglaltakon, a dokumentáció iratmintái alapján tett nyilatkozatain kívül csak az ajánlattevő, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a 

Kbt. 4.§ 3/D-E. erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatokat kell eredeti vagy hiteles 

másolati példányban becsatolni, minden más irat, dokumentum, nyilatkozat egyszerű másolati 
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példányban is – kivéve ajánlati biztosíték befizetését igazoló egyes dokumentumok – 

becsatolható. 

 

5.) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet értelemszerűen kitöltve kell az 

ajánlathoz mellékelni. A szerződéstervezethez az esetleges észrevételeket külön jegyzékben 

kell csatolni, egyértelműen megjelölve benne, hogy a szerződés mely pontjához milyen 

észrevételt tesz ajánlattevő.  

 

6.) Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelmény(ek)nek úgy 

kíván megfelelni, hogy a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezet(ek) erőforrásaira 

támaszkodik, az igazolás a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történik. Az 

alkalmasság igazolására szolgáló kötelezettségvállaló nyilatkozatban részletesen 

ismertetnie/ismertetniük és az L. pontban foglalt dokumentumokkal igazolnia/igazolniuk kell 

az ajánlattevő rendelkezésére bocsátandó erőforrást nyújtó szervezetet annak érdekében, hogy 

az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. 

 

7.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az 

ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának 

feltételeit és igazolását [Kbt. 13. § (4) bekezdés].  

Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás során nem egyeztethet az ajánlattevőkkel, de ajánlatkérő felkérésére 

részt vesz a kiegészítő tájékoztatás megválaszolásával. 

 

8.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított 

dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását is a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról 

és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 

előírásainak megfelelően.  

 

9.) Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett 

adatlapokat, formanyomtatványokat stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. 

Nem kell az ajánlatban elhelyezni (a kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) 

dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az 

ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, 

illetve nem értelmezhető. 

 

10.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 

és a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

11.) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdése alapján tájékozódjon az adózásra, a 

környezetvédelemre valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 

kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az 

ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, 

valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

[Kbt. 72.§]. 

 

12.) Ajánlatkérő a tervezési szerződés tekintetében késedelmi, hibás teljesítési és 

meghiúsulási kötbért, valamint teljesítési biztosítékot köt ki.  
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Késedelmi kötbér: Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a 

késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervkészítési díja alapján számított napi 0,5% 

kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén 

számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több mint a nettó 

tervkészítési díj 20%-a.  

 

Hibás teljesítési kötbér: Tervkészítéssel összefüggő hibás teljesítés esetén Tervező a jótállási 

és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési 

kötbér mértéke 10%, alapja a nettó tervkészítési díj. 

 

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke 10%, alapja a nettó tervezési díj. 

 

Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke 5%, alapja a nettó tervezési díj. 

 

A Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján a teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása 

szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, 

bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján hogyan kívánja teljesíteni (bankgarancia, 

biztosítási szerződés, átutalás), valamint a teljesítési biztosítékkal szemben támasztott 

követelmények elfogadásáról. 

 

13.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, melynek összege 

1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a 11739009-

15378008 sz. költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való 

átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel. 

 

A készpénz-átutalási megbízás átvehető a Q) pontban megadott címen. Az ajánlati biztosíték 

bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 

tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A bankgarancia vagy kötelezvény 

kedvezményezettjeként Heves Megyei Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként „Tervezés 

” jogcímet kell feltüntetni. 

 

Az ajánlati bankgaranciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő 

lejártától számított 70 napig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) 

bekezdése alapján kerül visszafizetésre. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték 

befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás 

esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy hiteles 

másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek az eredeti példányának) csatolása 

útján kell igazolni. 

 

14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, 

hogy a tervezői felelősségbiztosítás megléte a szerződés aláírásának feltétele. 

 

15) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére. 
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XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 

2010. 07. hónap 15. nap 

 

Eger, 2010. 07. 14. 

 

 

 

Heves Megye Önkormányzata 

Közgyűlés Elnöke 

 

 

Ellenjegyzem:  

 

 

 

Dr. Kónya Tamás  

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 


