
Az hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása 
 
 

1.) Az ajánlatkérő neve: Újhartyán Község Önkormányzata 
Címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
Telefon száma: 06-29/372-133 
Telefax száma: 06-29/372-025 
e-mail cím: jegyzo@ujhartyan.hu 

  
 
2.) A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme: 

Kbt. 125.§ (1) bekezdése szerint, a nyílt eljárás a Kbt. 92.§ c pontja alapján eredménytelen 
volt. 

 
 
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Térítés mentes 

Határideje, dokumentáció beszerzési helye és pénzügyi feltételei: az ajánlatkérő 
dokumentációt készített és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg minden 
ajánlattevőnek megküldi. 
 
 

4.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya: Újhartyáni Német Nemzetiségi óvoda-konyha építése – generál kivitelezési 
vállalkozási szerződés keretében. 
 
Mennyisége: 

Újhartyáni Német Nemzetiségi óvoda-konyha építése, az ajánlati dokumentációban 
átadott kiviteli terveknek megfelelően 1762,04 m2 alapterületen, amely épület teljes 
akadálymentesített, megújuló energia felhasználásával üzemeltetett fűtésű-hűtésű, a hozzá 
tartozó udvar, parkoló, térburkolatok kialakítása, valamint teljes konyhatechnológia 
kiépítése, az alábbiak szerint: 

- Pinceszint (kazán): 62,67 m2 

- Földszinti óvoda-minicsoport: 1230,01 m2 

- Földszinti konyha: 290,23 m2 

- Tetőtéri irodák, öltözők: 179,13 m2 

Kertészeti munkák és udvari burkolatok készítése: 2000 m2-en 

Játszótéri eszközök elhelyezése 

Geotermikus szondatelepítése:16 db 100 méter mélyre fúrt kettős U csöves szondák 

Épület körüli járda kiépítése 

Létesítendő óvoda épületéhez kapcsolódó út és parkoló területek kialakítása 

Konyhatechnológia kialakítása 
 



Nómenklatúra: 
CPV kód: 
Fő tárgy 45000000 
További tárgyak: 45210000 
 
 

5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: 
 Építési beruházásra irányuló kiviteli szerződés 
 
 
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 Teljesítés határideje: 2009. október 30. 
 
 
7.) A teljesítés helye: 

 Újhartyán, Béla Gödör, 415/6 hrsz-ú 

NUTS-kód                  HU10 
 
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő részben támogatásból, részben hitelből 
kívánja biztosítani. Előleget az ajánlatkérő nem fizet. Az igazolt teljesítést követően 
benyújtott és az ajánlatkérő által befogadott számla kifizetése 30 napos határidővel, 
átutalással történik a Kbt. 305 § (3) bekezdése szerint. Részszámla benyújtható, az 
ajánlatkérő a beruházás megvalósítására megkötött finanszírozási szerződéssel 
összhangban lehetőséget biztosít részszámla benyújtására. 5 részszámla nyújtható be, a 
készültségi fok és a teljesítéssel arányos mértékben. A végszámla a sikeres teljesítést és 
műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. 

 
 

9.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Nem 
 
 

   10.) Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                             

Részszempont      Súlyszám 

1. Ajánlati ár (vállalkozói díj)     50 

2. Jótállás időtartama        20 

       (szerződésszerű teljesítéstől számolva hónapokban) 

3. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)    15 

4. Korábbi teljesítési határidő     10 

(szerződéstől számítva, napokban) 



11.) A kizáró okok: 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) 
bekezdésének a)-i) pontjaiban foglaltak kizáró okok állnak fenn. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) 
bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok állnak fenn. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) 
bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§ (2) 
bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok állnak fenn. 

- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63.% (2)-(3) bekezdése szerint kell 
igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, 
valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének hatálya alá. 

- Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése vagy 67.§ (4) bekezdése szerint a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek más szervezet útján 
kíván megfelelni, úgy a hivatkozott jogszabályhelyek szerint más szervezet a Kbt. 63.§ (7) 
bekezdése szerint az ajánlatban közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy 
nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá. Ezen tett igazolások és 
nyilatkozatok 60 napnál régebbi nem lehet. 

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 60.§ (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre. 

 
 

12.) Az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 
 

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani az előző 
három beszámolóval lezárt üzleti év 
(2005, 2006, 2007) számviteli 
jogszabályoknak megfelelően elkészített 
és a cégbírósághoz érkeztetett 
bélyegzővel ellátott, vagy a cégbíróság 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott 
esetben): 

Az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója a 
szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben: 

1. A számviteli jogszabályoknak megfelelően 
beszámolóval lezárt utolsó három üzleti év ( 
2005-re, 2006-ra és 2007-re) bármelyikére 
vonatkozó beszámolójában az eredmény-
kimutatás G. során a (mérleg szerinti eredmény) 



által kiadott hiteles beszámolót  

2. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani 
valamennyi számlavezető pénzintézettől 
származó, az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző 60 napnál nem régebbi, eredeti 
nyilatkozatát vagy annak egyszerű 
másolatát a következő tartalommal: 

       - mióta vezeti ajánlattevő (10% feletti 
alvállalkozó)    bankszámláját, 

       - 2005, 2006. és 2007. években volt e 
és hány alkalommal 30 napnál hosszabb 
ideig sorban álló tétele. 

       - fizetési kötelezettségeinek rendben 
eleget tesz-e, van e lejárt hiteltartozása. 

3. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani az előző 
3 év (2005. 2006. 2007) – számviteli 
beszámolóval lezárt- üzleti évre 
vonatkozóan a teljes forgalmára és a 
magasépítésre irányuló építőipari 
kivitelezési vonatkozó munkáiból 
származó árbevételre, ezen belül a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő 
(oktatási vagy művelődési célú 
közintézmény) forgalmáról szóló, 
közjegyző előtt tett nyilatkozatát 
évenkénti bontásban. 

4. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója köteles benyújtani a 
számlavezető pénzintézetétől származó 
nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy 
rendelkezik legalább 50 millió forint 
hitelígérvénnyel vagy likvid eszközzel 
(pénzeszközök, értékpapírok). (Kbt. 66.§. 
(1) bekezdés d.) pont) 

5. Az ajánlattevő köteles benyújtani 
hiteles igazolást arra nézve, hogy 
rendelkezik kivitelezői 
felelősségbiztosítással. 

értéke negatív volt. 

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek 
és 10% feletti alvállalkozójának önállóan kell 
megfelelnie. 

2. Bármely számlavezető pénzintézetnél vezetett 
bankszámláján 2005, 2006. és 2007 évek 
bármelyikében fedezethiány miatt egynél több 
alkalommal 30 napnál hosszabb időtartamú 
sorban állás volt ( a sorban állás fogalma alatt a 
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. tv. 2. számú melléklet III. 
rész 36. pontja szerint rögzítettek értendők), 
valamint fizetési kötelezettségeinek nem időben 
tesz eleget, és kiegyenlítetlen lejárt hiteltartozása 
van. 

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek 
és 10% feletti alvállalkozójának önállóan kell 
megfelelnie. 

3. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az 
előző 3  (2005. 2006. 2007.) – számviteli 
beszámolóval lezárt- üzleti év valamelyikében 
minimum bruttó 500 millió forint teljes 
forgalommal, illetve 500 millió forint összegben 
magasépítésre vonatkozó építőipari kivitelezési 
feladatok elvégzéséből származó árbevétellel.  

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek 
és 10% feletti alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie. 

4. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti 
alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik bruttó 
50 millió forint összegű szabad pénzösszeggel. 

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek 
és 10% feletti alvállalkozójának önállóan kell 
megfelelnie. 

5. Az ajánlattevő, a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik 100 
millió Ft/év értékű felelősségbiztosítással. 

Ezen alkalmassági feltételnek  önállóan kell 
megfelelnie 



Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója nyújtsa be az előző 5 év 
időszakában ( 2003. 2004. 2005. 2006. 
2007.) a közbeszerzés tárgyához 
hasonló (oktatási vagy művelődési célú 
közintézmény), lefolytatott és lezárult 
legjelentősebb magasépítésre irányuló 
építőipari kivitelezési munkáiról 
szólóan (oktatási vagy művelődési célú 
közintézmény) – a szerződést kötő 
másik fél által adott- igazolását az 
alábbi tartalommal: 

      - ellenszolgáltatás összege, 

      - építési kivitelezés megnevezése, 

      - teljesítés hely és ideje, 

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

2. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója nyújtsa be azon 
szakemberek (szervezetek), illetve 
vezetők megnevezését, képzettségük 
ismertetését, és igazolását, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe, különösen 
azok bemutatását akik a minőség-
ellenőrzésért felelősek. 

3. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója nyújtsa be a 2006 és 2007 
évekre vonatkozó éves átlagos 
statisztikai állományi létszámról készült 
kimutatás eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített másolatát, melyből kitűnik, a 
fizikai dolgozók létszáma. 

4. Az ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozója nyújtsa be a 
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 
tevékenységre vonatkozó ISO 9000 és  
ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Műszakilag-szakmailag alkalmatlan az az 
ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozója, ha: 

1. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója 
az előző 5 év időszakában (2003. 2004. 2005. 2006. 
2007.) nem végzett el szerződésszerűen legalább 1 
olyan a közbeszerzés tárgyához hasonló (oktatási 
vagy művelődési célú közintézmény)  munkát, 
amely beruházás magasépítésre irányuló építőipari 
kivitelezés volt. 

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie 

2. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója 
nem rendelkezik bármilyen dokumentált 
jogviszonyban álló – a 244/2006. (XII.5.) Korm. 
rendeletben előírt- legalább 1-1-1 fő minimum 5 év 
szakmai gyakorlattal rendelkező személyekkel, aki  
A. kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe 
vett építés, épületgépész és elektromos szakember, 
továbbá 1 fő minőségellenőrzésért felelős 
vezetővel, aki minőségvédelmi szaküzem mérnöki 
oklevéllel és legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.  

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie 

3. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója 
nem rendelkezik az előző két évből (2006, 2007.) 
évente : 30 fő fizikai dolgozóval. 

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie 

4. Az ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozója 
nem rendelkezik ISO 9000 és ISO 14001 vagy az 
európai szabványsorozatnak megfelelő szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítvánnyal.   

Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie 



bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált környezetirányítási rendszer 
meglétét igazoló tanúsítvány eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített 
másolati példányát. 

 
 
13.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő teljes hiánypótlási lehetőséget biztosít 
 
 

14.) Az ajánlattételi határidő: 
 2009.01.16. 13 óra 
 
 
15.) Az ajánlat benyújtásának címe: 
 Polgármesteri Hivatal titkárság, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 
 

16.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): Magyar 
 
 
17.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: 
 Helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 Ideje: 2009.január 16. 13 óra 
 
 
18.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek. 
 
 
19.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
 

Az első tárgyalás időpontja és helyszíne 

 
           Helye: Polgármesteri Hivatal titkárság, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

Ideje: 2009. január 23. napja  13 óra 
 

Első tárgyalási nap 
 

• Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és 
ennek során rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki, vagy kik vesznek részt a 
tárgyaláson (esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az írásos 



ajánlatban célszerű lehet több – írásos meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott - személyt is megjelölni) A cégkivonat szerint egyébként 
képviseleti és aláírási joggal rendelkező személyek, természetesen a hatályos 
és hiteles cégkivonat alapján képviselhetik ajánlattevőt; 

 
• az első tárgyalási napon az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre tárgyal a 

megkötendő szerződés bírálat alá eső feltételeiről; A tárgyalási fordulóban az 
Ajánlatkérő minden Ajánlattevőnek lehetővé teszi, hogy egy alkalommal 
módosítsák a tárgyalás során előzőleg tett megajánlásaikat. 

 
 

A második tárgyalás időpontja és helyszíne 

 
           Helye: Polgármesteri Hivatal titkárság, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

Ideje: 2008. január  27. napja, 13 óra 
 
A második tárgyalásra az Ajánlatkérő az első forduló alapján, az ajánlati felhívásban 
meghatározott pontozás szerint, az első 3 legtöbb pontot megszerző ajánlattevő kerül 
meghívásra. 

 
Második tárgyalási nap 

 
o Ajánlatkérő ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és ennek során 

rögzítésre kerül, hogy felek részéről ki, vagy kik vesznek részt a tárgyaláson 
(esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az írásos ajánlatban célszerű 
lehet több – írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott - személyt is 
megjelölni) A cégkivonat szerint egyébként képviseleti és aláírási joggal 
rendelkező személyek, természetesen a hatályos és hiteles cégkivonat alapján 
képviselhetik ajánlattevőt; 

o A tárgyalás alapját az első forduló megajánlásai jelentik. Az Ajánlattevők nem 
tehetnek semmilyen vonatkozásban kedvezőtlenebb ajánlatot mint az első 
tárgyalási fordulóban tett saját ajánlatuk. 

o Az Ajánlatkérő egyenként, egymás után és egyszer tárgyal mindhárom 
ajánlattevővel. A tárgyalás sorrendjét az Ajánlatkérő közbeszerzési bizottsága 
sorsolással dönti el. 

o a tárgyalási nap végén ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzési eljárás további 
menetét (eredményhirdetés időpontja stb.) majd a tárgyalást bezárja; 

 
 
 
 
 
 
 



A harmadik tárgyalás időpontja és helyszíne 

 
           Helye: Polgármesteri Hivatal titkárság, 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

Ideje: 2008. január  27.  napja,  17 óra 
 
A harmadik tárgyalásra az Ajánlatkérő a második fordulóban részt vevő Ajánlattevőket 
hívja meg. 

 
Harmadik tárgyalási nap 

 
o Ajánlatkérő ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és ennek során 

rögzítésre kerül, hogy felek részéről ki, vagy kik vesznek részt a tárgyaláson 
(esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az írásos ajánlatban célszerű 
lehet több – írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott - személyt is 
megjelölni) A cégkivonat szerint egyébként képviseleti és aláírási joggal 
rendelkező személyek, természetesen a hatályos és hiteles cégkivonat alapján 
képviselhetik ajánlattevőt; 

o a harmadik tárgyalási napon kerül sor a bírálat alá eső részszempontokra 
vonatkozó végső ajánlat megtételére, melyet felek a jegyzőkönyvben rögzítenek; 

o A tárgyalás alapját a második forduló megajánlásai adják. Az Ajánlattevők nem 
tehetnek semmilyen vonatkozásban kedvezőtlenebb ajánlatot mint a második 
tárgyalási fordulóban. 

o Az Ajánlatkérő egyenként, egymás után és egyszer tárgyal mindhárom 
ajánlattevővel. 

o a tárgyalási nap végén ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzési eljárás további 
menetét (eredményhirdetés időpontja stb.) majd a tárgyalást bezárja; 

 
 
20.) Az első tárgyalás időpontja: 
 2009.01.23. 13 óra 
 
 
21.) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. 01. 27.  18 óra 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. 02. 11.  10 óra 
A helyszíni bejárás időpontja: 2009. 01. 08.  9 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.) Egyéb információk:  

- Az ajánlattevő az ajánlatot 7 példányban (1 pld eredeti és 2 pld másolat, 4 db másolati 
példány csak a műszaki tartalomról -Tartalma: felolvasó lap, fő összesítő, beárazott 
költségvetés-) lezárt, bontatlan csomagolásban, folyamatos oldalszámozással ellátva, 
roncsolás mentesen, összefűzve, vagy bekötve köteles benyújtani az ajánlati 
dokumentációban megjelölt formanyomtatványok felhasználásával. 

- Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át. Közös 
ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentációnak a megváltása. 

- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a Kbt. 91.§ (2) 
bekezdésében megjelölt személlyel köti meg a szerződést. 

- Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan. 

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nevében jelen közbeszerzési eljárásban aláírásra 
jogosult személy(ek) aláírási eredeti címpéldányát, vagy  közjegyző által hitelesített 
másolatát. 

- Amennyiben az ajánlattevő nem kíván harmadik személlyel szerződést kötni, arról is 
szükséges nyilatkozni (Kbt. 71.§ (1) bekezdés a pont). 

- Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben alvállalkozót igénybe venni, arról is szükséges nyilatkozni (Kbt. 71.§ (1) 
bekezdés b) pontja). 

- Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények a dokumentációban találhatók. 

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 30 napnál nem régebbi cégmásolata eredeti 
példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 

- A jelen felhívás III.1.) pontjában meghatározott jótállási garanciával kapcsolatban az 
ajánlatkérő előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő 
befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított –kézfizető 
kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.  

- Az ajánlatkérő a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján előírja az igazolások eredeti példányban 
vagy közjegyző által hitelesített másolati formában történő benyújtását. 

- Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§-a alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, s környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók 
védelmére és a munkafelvételre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

- Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását teszi kötelezővé, melynek mértéke 5.000.000.-Ft. 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszeg ajánlatkérő számára való utalással, 
vagy az ajánlatkérő nevére szóló, az ajánlati biztosíték összegére vonatkozó feltétlen és 
visszavonhatatlan bankgaranciával , vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –kézfizető 
kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. A fizetés módja: átutalással Újhartyán 
Község Önkormányzat OTP Bank ZRt 11742032-15391236-10020009 számú számlára. 



Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített másolatát külön lezárt borítékban az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati 
biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia. Az ajánlatkérő a 
biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról a Kbt. 59.§ (5)-(6) bekezdések alapján 
intézkedik. 

- Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés finanszírozása 
érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a jelen felhívás VI.2.) 
pontjának megfelelően. A Kbt. 82.§-át (az ajánlatok elbírálása alóli mentesülést) és a Kbt. 
99.§ (3) bekezdését ( a szerződés kötés alóli mentesülést), valamint a Kbt. 303.§ -át (a 
szerződés módosítását) úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek 
minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása. 

- Ajánlattevő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
amennyiben esetlegesen támogatási szerződés nem kerül aláírásra, úgy az ajánlatkérő nem 
köteles a jelen közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat elbírálni, vagy az elbírálását 
követően a vállalkozói szerződést megkötni, vagy ugyanezen ok miatt a Kbt. 303.§ -a 
alapján lehetőség van a már megkötött vállalkozói szerződés módosítására. 

- Az Ajánlatkérő 2009. 01. 08-án 9 órai kezdettel helyszíni konzultációt tart. Találkozási 
hely a polgármesteri hivatal. 

- az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
 
 

23.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2008. december 12. 
 
 


