
Ajánlattételi felhívás 

(A Kbt. 115. § (1)-(4), (6)-(7) bekezdései szerinti közbeszerzési eljáráshoz)   

 

1. Az ajánlatkérő neve: Marcali Város Önkormányzata 

Címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Telefonszám: 85/501-001 

Telefaxszám: 85/501-055 

E-mail címe: domjan.bernadett@marcali.hu (közbeszerzéssel kapcsolatos kapcsolattartás) 

Honlap: www.marcali.hu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész (Uniós értékhatár alatti – nemzeti – eljárás) XVII. fejezet 

115. § szerinti, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárás 

 

3. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok 

valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére az ajánlattételi felhívással 

egyidejűleg közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen, elektronikus úton 

megküldésre kerülnek, illetve elérhetőek a KBA-ban és Ajánlatkérő honlapján is (lásd az 1. 

pontot). 

 

4. A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 

Főbb mennyiségek:  

• A Puskás Tivadar utcában gravitációs szennyvízcsatorna építése (D200 KG-PVC 

csatorna) 778 m hosszban (gerincvezeték) 9 db szennyvízbekötéssel, és összesen 18 

db tisztítóakna építésével. 

• A szennyvízcsatorna építést követően az aszfaltburkolatot teljes szélességében helyre 

kell állítani (7 m széles, 570 m hosszú, 5 cm vastag AC11 jelű hengerelt 

aszfaltburkolat építése a sávos helyreállítást követően).  

• Meglévő D 200 gravitációs szennyvíz csatorna bontása 201 fm 

• D 160 gravitációs szennyvíz csatorna (bekötő vezeték) építése 120 fm 

• 2 db vasút alatti átvezetés 
 

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

 

6. Jelen eljárásban keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 

elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

 

7. A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 90 nap 

 

8. A teljesítés helye: Marcali, Puskás Tivadar utca (Marcali 2628/4; 326/3 és 326/6 helyrajzi 

számok) 
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9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Előleg igénybevételének lehetősége: a Kbt. 135. § (7) bekezdése, a 322/2015.(X. 30.) Korm. 

rendelet 30. §-a és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt részletes előírások 

szerint.  

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott egy darab – az igénybevett előleg 

összegével csökkentett összegű - végszámlát a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) 

Korm. rendelet 30- 31. és 32/A. §-aiban foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő - a 

322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjában (az alvállalkozói 

teljesítés vonatkozásában) és g) pontjában (a fővállalkozói teljesítés vonatkozásában) foglalt 

időponttól számított - 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki. Az 

ellenszolgáltatás teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a és a 

Ptk. 6:130. §-a is irányadó.  

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

10. Az eljárásban ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

 

11. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Ennek indoka: a beszerzés tárgyát 

képező építési beruházás műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel további részekre nem 

bontható. 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-

érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása az alábbi részszempontok és súlyszámok alapján: 

                               

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) (HUF)  

 

70 

2. Az előírt jótállási időn felül vállalt többlet-

jótállási idő (hónapokban megadva, 0-24 hó 

között) 

20 

3. Az előírt teljesítési határidőnél rövidebb 

teljesítési határidő vállalása (napokban 

megadva; 0-15 nap között) 

10 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa (amely minden értékelési szempont esetében azonos): 1-10 pont. 

 

A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere: 

Számítási módszer az 1. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot 

kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra. 
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Számítási módszer a 2. és 3. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot 

kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra. Amennyiben ajánlattevő 0 nap 

előteljesítést, vagy 0 hónap többletjótállást vállal, úgy megajánlására 1 pontot kap.  

 

Ajánlatkérő a pontozást - a kerekítés szabályainak figyelembevételével - 2 tizedes jegyig 

végzi el. 

 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

13.1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó akivel szemben a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.  

 

A kizáró okok igazolásának módja:  

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról – a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja kivételével - az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell 

benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan pedig a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia (lásd: 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés, valamint 8. § i) pont ib) alpontja, illetve 10. § g) pont 

gb) alpontja).  

 

Ajánlattevő az alvállalkozók vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdése szerint nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem határoz meg 

alkalmassági követelményt. 

 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. június 29. (csütörtök) 09:00 óra 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, 

Rákóczi u. 11.; emelet, 41. számú kistanácskozó 

A benyújtás módja: Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban és a további 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és egy papír alapú eredeti példányban kell benyújtania. 

Az ajánlatot írásban és zártan, a jelen pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 

kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar  

A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.  

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: az ajánlattételi felhívás 15. pontja szerinti 

ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik meg a beérkezett ajánlatok felbontása a 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; emelet, 41. számú 

kistanácskozójában 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 

nap 

 

20. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.  

 

21. Egyéb információk: 

21.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamint az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában (egyszerű 

másolatban):  

a) az ajánlatot vagy az alábbiakban meghatározott meghatalmazást aláírók aláírási 

címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát, amennyiben 

jogszabály az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által 

hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi;  

b) amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlati 

felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát vagy 

azzal egyenértékű dokumentumot. 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 

csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 

foglalt meghatalmazást.  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles 

csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást.  

 

21.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése és (6) 

bekezdés a)-b) pontjai, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § 

(6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.  

 

21.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 

tartalommal. 

 

21.4. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell 

kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: a munka 

elvégzésére, annak területére is kiterjedő, érvényes, teljes körű felelősségbiztosítás. A 

biztosítás korlátlan esetszámra, esetenként minimum 10.000.000 HUF értékre szóljon, illetve 

a biztosítás mértéke érje el az ajánlati ár mértékét. A felelősségbiztosításnak a jótállási 

időszak végéig fenn kell állnia. 

 

21.5. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint biztosít 

tartalékkeretet. 
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21.6. A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér, 

jótállási biztosíték a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 

 

21.7. Az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban 

megadott időpontok közép-európai helyi idő szerint értendők (CET).  

 

21.8. Az eljárásban a hiánypótlás a Kbt. 71. §-a és 115. § (6) bekezdése szerint biztosított. 

Ajánlatkérő új gazdasági szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb hiánypótlást (Kbt. 71. 

§ (6) bekezdés).  

 

21.9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli.  

 

21.10. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint.  

 

21.11. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 

végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.  

 

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. június 13. 
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