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 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) ajánlatkérő „A VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 
kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt 
barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása” című pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang világítási rendszerének 
korszerűsítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján.  
  
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
 
Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) 
Cím: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy 
Ügyfélszolgálati iroda:1121 Budapest, Költő u. 21. 
Postacím:1525 Budapest, Pf.: 86. 
Telefon: +36 1 3914610 
Címzett: Füri András igazgató 
E-mail: dinpi@dinpi.hu 
 
2. Ajánlatkérő képviseletében eljár: 
 
Név: Dr. Vörös József ügyvéd 
Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. III/11. 
Telefon: +36 1 785 8353 
Fax: +36 1 784 7126 
Címzett: Dr. Vörös József ügyvéd 
E-mail: iroda@drvoros.hu 
 
3. A közbeszerzési eljárás fajtája:  
 
Hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §-a alapján. 
 
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: 
 
A közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, térítésmentesen elérhetőek az alábbi elérhetőségen:  
 
http://www.dinpi.hu/vekop-421-15-2016-00002-kodszamu-a-pilisi-bioszfera-rezervatum-es-a-
vilagoroksegre-jelolt-budai-termalkarszt-barlangjaiban-talalhato-geologiai-ertekek-es-deneverfajok-
vedelme-es-bemutatasa 
 
5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 
 
Építési beruházás 
CPV: 
45310000-3 (Villamos szerelési munka) 
 
A kivitelezés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a 
világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok 
védelme és bemutatása” című pályázatból valósul meg. Célunk a védett területről nyíló fokozottan 
védett Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang világítási berendezéseinek korszerűsítése. A LED-es 
technológián alapuló, új elosztókkal és áramkörökkel kiépített rendszer, mely energiahatékonyabb, a 
költségeket a harmadára csökkenti, és a lámpák környezetében kialakuló lámpaflóra kialakulása és 
terjedése is töredékére csökken.  
A munkák befejezésével a korábbi világítási rendszer mellett a fényforrások körül, valamint a 
megvilágított részeken megtelepedett úgynevezett lámpaflórát szakszerűen el kell távolítani. 
 
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
6. A szerződés meghatározása; 
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Vállalkozási szerződés. 
 
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje; 
 
A szerződés időtartama: szerződés megkötésétől számított 12 hónap. 
  
8. A teljesítés helyszínei; 
 
Magyarország, Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. és 1025 
Budapest, Pusztaszeri út 35.) 
 
9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, 
azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a 
nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő 
jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. 
  
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. 
A teljesítési biztosíték az Ajánlatkérőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 
felmerült ok miatt meg sem kezdi, a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a 
szerződés valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek 
elvégeztetnie. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
 
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél 
választása szerint teljesíthető óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel 
(átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítéknak a szerződés megkötésétől a teljesítési határidő lejártát követő 
60. napig kell érvényben maradnia. 
 
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. 
A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. 
A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A jólteljesítési 
biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalásával), pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia. 
 
A nyertes ajánlattevőnek előleg igénylése esetén választása szerint: 
a) biztosítékot kell nyújtania az eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az 
irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
83. § (1) bekezdése szerint, vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. 
pontja alkalmazandó. 
 
Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési, 
jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
 
Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont 
harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap – 
teljes körű – jótállás. 
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10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás; 

 
A szerződést az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza, a kifizetés ún. szállítói  
finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott 
részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint 
történik, figyelemmel a Kbt. 130. §-ának előírásaira. A Beruházás költségeinek 100 %-a elszámolható. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(6), valamint 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint. 
 
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként 
szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti. 
 
Pénzügyi ütemezés: 
Az Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint: 

1. sz. részszámla: 25%-os készültségi fok elérésekor; 
2. sz. részszámla: 50%-os készültségi fok elérésekor; 
3. sz. részszámla: 70%-os készültségi fok elérésekor; 
Végszámla: 100%-os készültségi fok elérése esetén.  

Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított 
teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. 
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.  

Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege - általános forgalmi adó nélkül számított – 50 
%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból 
(részszámla és végszámla) arányosan kerül levonásra. 
 
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 
 
11. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot; 
 
Nem. 
 
12. Ajánlattevő tehet-e részekre ajánlatot: 
 
Nem. 
 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a 
beszerzés értékéhez képest túlzott adminisztrációt igényelne, ha az egyes munkavégzési helyek szerint 
külön szálon futnának a teljesítésigazolási, számlázási, kifizetési folyamatok. 
 
13. Az ajánlat értékelési szempontja; 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 
minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel." 
alapján értékeli az alábbiak szerint. 
 

 Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban meghatározva) 70 
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2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az ajánlattételi felhívás 15.2. M2.A. pont 
szerinti szakember építményvillamossági szakterületen szerzett, az alkalmassági 
minimumkövetelményként előírt időtartamon felüli többlet szakmai tapasztalata 
(hónapban meghatározva) 

30 

 
Az értékelés módszere: 
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-
10. 
 
1. Egyösszegű ajánlati ár: 
 
Az ajánlattevőknek egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni. 
 
Az ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű nettó ajánlati ár. Az ellenszolgáltatás összegét 
(ajánlati ár) az ajánlattételi felhívás 5. pontjában meghatározott teljes mennyiségre vonatkozóan, az 
ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon, nettó összegben, HUF mértékegységben, egy 
számadattal kifejezve kell megadni. 
 
Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár meghatározása oly módon történjen, hogy az ár tartalmazza a 
közbeszerzési dokumentációban előírt műszaki tartalomnak és egyéb feltételrendszernek megfelelő 
építési beruházás maradéktalan megvalósításával összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. 
 
A megajánlott ellenszolgáltatásnak a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok megvalósításával 
összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati áron felül költség, díjazás, stb. 
semmilyen más jogcímen nem számolható el. 
 
Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható. 
 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát az 
ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva az 
alábbi képlet szerint. 
 
       Alegjobb  
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin 
       Avizsgált  
 
ahol 
P:            a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:            a pontskála felső határa (10) 
Pmin:            a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb:           a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált:           a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az ajánlattételi felhívás 15.2. M2.A. pont szerinti szakember 
építményvillamossági szakterületen szerzett, az alkalmassági minimumkövetelményként előírt 
időtartamon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban meghatározva): 
 
A megfelelő minőségű munkavégzéshez rendelkezésre álló irányító személyzet bemutatása, amely 
jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára: 
 
Nyertes ajánlattevő a 2. értékelési szempont kapcsán bemutatott szakemberrel köteles a szerződést 
teljesíteni. 
 
Az ajánlatban bemutatott szakember szakmai tapasztalatának értékelése: 
 
A 2. értékelési szempont esetében a 72 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az 
ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 72 hónapot meghaladó megajánlást 
többletpontszámmal nem értékeli.  
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A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást főszabály szerint hónapokban szükséges 
megadni. Abban az esetben, ha a gyakorlati idő csak tört hónapokban adható meg, ajánlattevőnek kettő 
tizedes jegyre történő kerekítéssel szükséges meghatároznia a gyakorlati időt. 
 
Ajánlattevő táblázat formájában (a szakember nevének, képzettségének és a szakmai tapasztalati 
idejének megadásával) mutassa be a teljesítésben részt vevő, az előírt alkalmassági követelménynek 
megfelelő szakembert, az építményvillamossági szakterületén szerzett, saját kézzel aláírt 
önéletrajzából megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményként előírt időtartamon felüli 
többlet szakmai tapasztalatának hónapokban kifejezett összesített mértékét. Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos kivitelezési tevékenységek csak egyszer 
számítanak be az adott szakember szakmai tapasztalatának számításába. A szakmai tapasztalat 
ismertetése körében a szakember önéletrajzában elegendő a kezdő év, hónapot és a befejező év, 
hónapot megadni, a napot nem szükséges; továbbá a kezdő hónap és a befejező hónap teljes 
egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor. 
Ajánlatkérő a felhívás 15.2. M.2.A. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott 
szakember többlet szakmai tapasztalatát értékeli. 
 
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó további dokumentumok: 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kézzel aláírt szakmai önéletrajza egyszerű másolata 
(úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki a bírálati részszempont szerint értékelni kívánt, 
szakemberre vonatkozó tulajdonság). 
A bemutatott személy kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén 
a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban közreműködik. 
 
A 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlat (a legmagasabb érték) kapja a maximális 10 pontot. 
A többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki mindig a 
legjobb ajánlathoz viszonyítva az alábbi képlet szerint. 
  
       Avizsgált  
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin 
       Alegjobb 
 
ahol 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa (10) 
Pmin:  a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A pontozás módszerével értékelt tartalmi elemre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza a felhívásban meghatározott súlyszámmal. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az 
egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározhatja azt az objektív módszert vagy a Kbt. 76. § (6) 
bekezdés a)-d) pontjának megfelelő kiegészítő szempontot, amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 76. § (2) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, 
vagy a legalacsonyabb árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több ajánlat azonos 
összegben tartalmazza. Ha az ajánlatkérő nem adott meg ilyen módszert vagy szempontot, az az ajánlat 
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok 
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján 
választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatok között. Az ajánlatkérő akkor is jogosult 
közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel 
nem határozható meg. 
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Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot 
tette és ajánlata érvényes. 
 
14. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Kizáró okok: 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok 
valamelyike fennáll. 
 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 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: 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot 
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. 
 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás közvetlen megküldésének 
dátumánál nem régebbinek kell lennie. 
 
15. Az alkalmassági követelmények és a 55. § (2) bekezdésében foglaltak; 
 
15.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása 
szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
Ajánlattevő csatolja: 
 
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését 
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes, valamint a közbeszerzés 
tárgyából (villamos szerelési munkák ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
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Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 
elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 
 
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: 

− a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 
30.000.000.-HUF-ot. 

− a közbeszerzés tárgyából (villamos szerelési munkák ellátása) származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 25.000.000.-HUF-ot 

 
15.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása 
szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
Ajánlattevő csatolja: 
 
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának (villamos szerelési 
munkák elvégzése) megfelelő építési beruházásainak ismertetését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). A 
referenciaismertetőnek, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, 
információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi 
felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül 
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, 
telefonszáma vagy e-mail címe; 
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az 
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. 
 



8 
 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy 
az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő 
részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a 
szakembereknek a megnevezését, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket 
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt 
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló 
dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai 
önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, 
a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az 
ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban 
közreműködnek. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 
elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek 
- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja 
az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 
tljesítésben. 
 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
megfelelően irányadóak.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 
 
M.1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző öt évben nem rendelkezik legalább 1 db, komplett 
világítási rendszeren legalább 140 darab lámpatest felhasználásával,  a fényforrásokat kiszolgáló, 
legalább 300 folyóméter táp- és vezérlőkábel nedvességtől védett pozícióban történő elhelyezésével, 
és a rendszerhez tartozó szigetelt elosztók és dugaszolóaljzat szekrények szerelésével együtt végzett 
elektromos szerelési munkát tartalmazó,  az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
referenciával. 
 
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
 
A) 1 fő villamosmérnök végzettséggel és legalább 4 év, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 

MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel 
rendelkező szakember; vagy  
1 fő okleveles villamosmérnök végzettséggel és legalább 3 év, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
idővel rendelkező szakember. 

 
16. A hiánypótlás lehetősége; 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § foglaltak szerint teljes körűen, korlátozás nélkül biztosítja.  
 
17. Az ajánlattételi határidő: 
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2017.09.18., 11:00 
 
18. Az ajánlat benyújtásának címe; 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), cím: 1121 Budapest, Költő u. 21., 1. emelet Titkárság. 
 
19. Az ajánlattétel nyelve: 
 
Magyar 
 
20. Az ajánlat felbontásának helye; 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), cím: 1121 Budapest, Költő u. 21., 1. emelet Tárgyaló. 
 
21. Az ajánlat felbontásának ideje; 
 
2017.09.18., 11:00 
 
22. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; 
 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk meghívott 
személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői. 

 
23. Az eredményhirdetés: 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről (Kbt. 75.§), az ajánlatok 
érvényességéről, érvénytelenségéről (Kbt. 73.§), ajánlattevők kizárásáról, vagy a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságáról, valamint ezek részletes indokáról a tájékoztatást a Kbt. 79.§-a 
szerint írásban küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő (amennyiben az összegzésben megjelölésre kerül ilyen) ajánlati 
kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. 
 
24. A szerződéskötés tervezett időpontja; 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (6) bekezdésében rögzítettnek megfelelően a szerződést nem kötheti meg az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldésétől számított öt napos 
időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131.§ (8) bekezdésében foglalt esetekben. Ajánlatkérő legkésőbb az 
ajánlati kötöttség lejártáig köteles a szerződést megkötni a nyertes ajánlattevővel. 
 
25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja; 
 
2017.09.07. 
 
26. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 
bekezdésére. 
 
27. A Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása: 
 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 
 
28. A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása: 
 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését. 
 
29. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: 
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Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot). 
 
30. Egyéb információk: 
 
1. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények:  

- Ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 
- Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás irányadó kapcsolattartási pontjában 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
- A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli. 
- Az ajánlatokat 1 példányban papír alapon, továbbá 1 darab, a papír alapon benyújtott példánnyal 
mindenben megegyező .pdf formátumú elektronikus másolati példányban elektronikus 
adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani a Kbt. 68. § (2) bekezdésben, valamint az ajánlati 
dokumentációban foglalt formai feltételek szerint. Abban az esetben, ha a papír alapú és az 
elektronikus formában benyújtott ajánlatok eltérnek, Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti 
irányadónak. 
- A papír alapú példány borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’ megjelölést. A 
borítékra a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang 
világítási rendszerének korszerűsítése”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási 
eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni. 

 
2. Helyszíni bejárás: Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem 

konzultációs jelleggel), amelynek időpontjai és helyszíne: 
2017.09.13., 10:00; Találkozási pont: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 
A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejárással 
kapcsolatban a Kbt. 56. § az irányadó. 
A helyszíni bejáráson való részvétel szándékát a gazdasági szereplőknek legkésőbb 2017. 
szeptember 12. 12:00 óráig írásban kell jeleznie az ajánlattételi felhívás 2. pontjában megjelölt 
elérhetőségen (e-mail: iroda@drvoros.hu). 
 

3. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlattételi felhívás 15.2.M2.A) pont 
szerinti szakembernek a kamarai névjegyzékben a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-
ÉV jelű felelős műszaki vezetői aktív jogosultságának meglétét igazolni. 

 
4. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosíték 

teljesítésére vonatkozó kötelezettséget. 
 
5. Kiegészítő tájékoztatás: A gazdasági szereplők - a megfelelő ajánlattétel benyújtása érdekében - 

az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő 
tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi felhívás 2. pontjában jelzett címre küldött levélben, vagy 
telefaxon és egyidejűleg elektronikus úton is (szerkeszthető formátumban, pl: Microsoft Office 
Word). Ajánlatkérő - az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – az ajánlattételi határidő 
lejárata előtt ésszerű időben írásban válaszol minden egyes kérdésre.  

 
6. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. §-
a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési 
tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 25.000.000,- Ft/év és 5.000.000 Ft/kár összeghatárra 
fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni 
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az 
utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az 
ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, 
személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni 
károkra és a tisztán vagyoni károkra is. 
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7. A nyertes ajánlatot tevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő 
nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását. 

 
8. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint felolvasólapot. 

A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti 
főbb, számszerűsíthető adatok. 

 
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek 

tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 
10. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő 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 ajánlati felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  
Csatolni kell továbbá az ajánlatban 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. 
 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi 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. 
 
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, 
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a 
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az 
ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának 
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést. 

 
11. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 
ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig 
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. 

 
12. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 
 

− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó), 

− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát., 

− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén 
is) 

− a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot  
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
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− az elektronikus és a papír alapú ajánlat egyezőségére vonatkozó nyilatkozatot 
− szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati 

dokumentáció tartalmazza) 
 
13. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatokat 

a 67. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán 
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 
14. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati árnak az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét 
tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további 
díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen 
költség elszámolására nem jogosult. 

 
15. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 
 
16. Közös ajánlat esetén az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§ -ban foglaltakra. 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők 
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli 
azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, 
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 
17. Ajánlatérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven kiállított 

nyilatkozatnak a magyar fordítását is csatolják be. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített 
felelős magyar fordítást is a jelentkező cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: 
„Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben 
megegyezik.". 
 

18. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott 
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.  
 

19. Amennyiben ajánlattevő valamely, az ajánlattáteli felhívásban előírt feltételt magyar nyelven 
rendelkezésre álló, ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való 
hivatkozással kívánja teljesíteni, ajánlatában meg kell adnia a nyilvántartás elektronikus 
elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus 
nyilvántartásra hivatkozik. 

 
20. Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
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jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

 
21. 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. 
[Kbt. 131. § (4) bekezdése]. 
 

22. A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott alábbi projekttel kapcsolatos:  
Igen, VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 kódszámú „A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre 
jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és 
bemutatása” című pályázat 

 
23. Az ajánlatnak eredeti aláírt példányban tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát. Valamennyi egyéb dokumentum egyszerű 
másolatban is benyújtható. 

 
24. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Daragó Máté, 

lajstromszáma 00102 
 
25. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott rendeletek 
előírásai szerint kell eljárni. 

 
26. A Vállakozónak a kivitelezés során törekednie kell a lezárással járó munkákat a Pál-völgyi-

barlangban hétfőnként, a Szemlő-hegyi-barlangban keddenként elvégezni, amikor nincs 
látogatóforgalom, továbbá a látogatók számára megnyitott terület minél rövidebb ideig tartó 
lezárására.  
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