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Halimba Község Önkormányzata (8452 Halimba Petőfi Sándor utca 16.), mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással hirdetmény közzététele nélküli nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményezett a „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos 
építési munkák” tárgyban. 
 
Ajánlatkérő döntése értelmében, 2017. január 20-án megküldésre került a felhívás és a 
Közbeszerzési dokumentum az alábbi Gazdasági szereplők részére: 
 
1. sz. Gazdasági szereplő 

Neve:   Fatér László Építőipari Kft. 

Székhelye:  8452 Halimba, Akácfa utca 1. 

Adószám: 22788344-2-19 
E-mail címe: faterlaszlo1982@gmail.com  

 
2. sz. Gazdasági szereplő 

Neve:   Szántó-Ép Kft. 

Székhelye:  8452 Halimba, Akácfa utca 26. 
Adószám: 23434866-2-19 
E-mail címe: szantonorbi@freemail.hu  

 
3. sz. Gazdasági szereplő 

Neve:   AVÉP Kft. 

Székhelye:  8400 Ajka, Szent István út 1/A. 
Adószám: 11325486-2-19 

E-mail címe: avepkft@avepkft.hu  
 
4. sz. Gazdasági szereplő 

Neve:   SZL-Bau Kft. 

Székhelye:  8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 
Adószám: 12656189-2-19 

E-mail címe: info@szlbau.hu  
 
5. sz. Gazdasági szereplő 

Neve:   Rimex Plussz Kft. 

Székhelye:  8477 Tüskevár, Rákóczi út 32. 
Adószám: 12864331-2-19 

E-mail címe: info@rimex.hu  
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Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérdés az eljárásban Ajánlatkérőhöz érkezett, amely 
határidőben megválaszolásra került. Az ajánlattételi felhívás 1. alkalommal módosítottuk, a 
kiegészítő tájékoztatásra adott válaszadás kapcsán. 
 
Az ajánlattételi határidő: 2017. február 10-án 1000 óra. Az előírt bontási határidőre 2 (kettő) 
ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre 
került az ajánlattevőknek. 
 
1./ Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az elsőként felbontásra kerülő ajánlat, 
amely határidőben érkezett be, zárt, sértetlen csomagolású, megállapítja továbbá, hogy az 
ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 
 

 
 
 

Ajánlattevő 

Neve: SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 

Cégjegyzékszáma: 19-09-505889 

Adószáma: 12656189-2-19 

Telefonszáma: +36 87510953 

Fax-száma: +36 87411954 

Kapcsolattartó neve: Szita Tibor 

E-mail: info@szlbau.hu 

Ajánlat 
„Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési munkák” 

Nettó ajánlati ár 27.599.041,- Ft 

Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési 
határidő (naptári napban) 

150 – 30 nap 

Késedelmi kötbér mértéke  2%/nap 

 
2./ Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy a másodikként felbontásra kerülő ajánlat, 
amely határidőben érkezett be, zárt, sértetlen csomagolású, megállapítja továbbá, hogy az 
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ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 
 

Ajánlattevő 

Neve: „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 

Székhelye: 8400 Ajka, Szent István út 1/A. 

Cégjegyzékszáma: 19-09-501223 

Adószáma: 11325486-2-19 

Telefonszáma: 06 88312789 

Fax-száma: 06 88312789 

Kapcsolattartó neve: Marton Erika 

E-mail: avepkft@avepkft.hu 

Ajánlat 
„Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési munkák” 

Nettó ajánlati ár 24.070.114,- Ft 

Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési 
határidő (naptári napban) 

150 – 30 nap 

Késedelmi kötbér mértéke  1%/nap 

 
A beérkezett ajánlatok elbírálásra kerültek, amely alapján megállapítható, hogy hiánypótlás 
kiküldése szükséges: 
 

 SZ-L Bau Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

„AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 

10) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont} Ajánlattevő 
többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. 

rendben rendben 

11) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre 
lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének 
kizárása esetén ennek indokait; {Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont} Ajánlatkérő 
részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel mind gazdasági, mint pedig 
műszaki szempontból a részajánlattétel nem lenne megfelelő. 

rendben rendben 

13) a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási módokra; {Kbt. 50. § (2) 
bekezdés m) pont} A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állását a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által 
tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): Alkalmatlan az 

rendben Ajánlattevő cégkivonata 
szerint az ajánlattevőnek sem 
közvetlen, sem pedig közvetett 

természetes személy 
tulajdonosa nincsen, ezért 

kérjük ismételten nyújtsa be a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 
pontja szerinti tényleges 
tulajdonosi nyilatkozatot, 

megjelölve, hogy tényleges 
tulajdonosa nincsen. (A 

hatályos 321/2015. (X.30.) 
Korm.rendelet 8. § ib) pontja 
szerint már nem kell a 2007. 
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ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság igazolása: Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló 
dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 
névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal 
kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik 
végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely 
alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 

évi CXXXVI. törvény 3. § re) 
pontja szerinti vezető 

tisztségviselőt megjelölni 
természetes személy tényleges 

tulajdonos hiányában.) 

Az ajánlat benyújtásának a módja: Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ 
(1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2) 
szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának 
megadott címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú 
példányban, továbbá 2 példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus (pdf. formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket 
írják rá: „Ajánlat” „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési 
munkák” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség, cím: 8452 Halimba, Petőfi 
Sándor utca 16., Tóbel János polgármester részére, hétfő-csütörtökig 
munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani.  

1 db CD került 
benyújtásra 

rendben 

17) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak 
feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés; {Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont} A 
közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, 
az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar 
nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, 
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben 
idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el. Fordítás: idegen nyelvű 
irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a 
Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

rendben rendben 

24) Egyéb információk Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 
küldött ajánlattételi felhívást. 

rendben rendben 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább 
az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is 
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben 
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a 
teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, 
tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is 
beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és 
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös 
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. 

nr nr 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése). 

rendben rendben 

A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az 
ajánlat érvényességi feltétele. 

rendben rendben 
Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 

rendben rendben 
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alkalmaznia. 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), 
alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére 
(cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű 
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) 
másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal 
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát 
is. 

rendben rendben 

Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), 
alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a 
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat 
a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az 
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az 
ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű 
másolata.  

rendben rendben 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben 
csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy 
aláírás-mintájának egyszerű másolata. 

nr nr 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok 
egyszerű másolatban benyújthatóak. 

rendben rendben 

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét 
képező tételes költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az 
ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket 
nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott 
költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a 
közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához szükségesek.  

rendben rendben 

Az ajánlatba szakmai ajánlatot kell csatolni. A szakmai ajánlatban foglaltaknak 
meg kell felelni a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban 
foglaltaknak, és ki kell térnie legalább az alábbi tartalmi elemekre:  

rendben rendben 

a) alkalmazott mintavételi és minőségigazolási intézkedések leírása;  rendben rendben 
b) alkalmazni tervezett környezetbarát technológiák, illetve termékek a 
"zöldebb" beruházás érdekében;  

rendben rendben 

c) együttműködés, kooperáció a kivitelezés ideje alatt az Ajánlatkérővel, 
valamint a művezetésre felkért tervezőkkel a leghatékonyabb együttműködés 
érdekében;  

rendben rendben 

d) organizációs és deponálási szempontok annak érdekében, hogy az épület 
megközelíthetősége és használhatósága a beruházás ideje alatt biztosítva 
legyen;  

rendben rendben 

e) tájkép, kert és a védett növényzet kímélésére, megtartására, megóvására 
alkalmazandó eszközök bemutatása;  

rendben rendben 
g) rendelkezésre álló szakemberek, illetve gépek, berendezések, műszaki 
eszközök bemutatása.   

rendben nem konkrét, hiányos 

ÉRVÉNYES? HIÁNYPÓTLÁS HIÁNYPÓTLÁS 

 
A hiánypótlásra az ajánlattevők benyújtották a hiányosságaikat, így az ajánlatok újból elbírálásra 
kerültek: 
 

 SZ-L Bau Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

„AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 

10) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont} Ajánlattevő 
többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. 

rendben rendben 

11) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre 
lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének 
kizárása esetén ennek indokait; {Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont} Ajánlatkérő 
részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel mind gazdasági, mint pedig 
műszaki szempontból a részajánlattétel nem lenne megfelelő. 

rendben rendben 

13) a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási módokra; {Kbt. 50. § (2) 
bekezdés m) pont} A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állását a 

rendben 8. számú melléklet tartalmára 
nem megfelelő 
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321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által 
tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság igazolása: Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló 
dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 
névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal 
kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik 
végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely 
alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 
Az ajánlat benyújtásának a módja: Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ 
(1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2) 
szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának 
megadott címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú 
példányban, továbbá 2 példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus (pdf. formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket 
írják rá: „Ajánlat” „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési 
munkák” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség, cím: 8452 Halimba, Petőfi 
Sándor utca 16., Tóbel János polgármester részére, hétfő-csütörtökig 
munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani.  

rendben rendben 

17) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak 
feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés; {Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont} A 
közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, 
az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar 
nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, 
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben 
idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el. Fordítás: idegen nyelvű 
irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a 
Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

rendben rendben 

24) Egyéb információk Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 
küldött ajánlattételi felhívást. 

rendben rendben 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább 
az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is 
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben 
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a 
teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, 
tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is 
beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és 
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös 
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. 

nr nr 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

rendben rendben 
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támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése). 
A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az 
ajánlat érvényességi feltétele. 

rendben rendben 
Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. 

rendben rendben 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), 
alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére 
(cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű 
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) 
másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal 
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát 
is. 

rendben rendben 

Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), 
alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a 
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat 
a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az 
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az 
ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű 
másolata.  

rendben rendben 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben 
csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy 
aláírás-mintájának egyszerű másolata. 

nr nr 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok 
egyszerű másolatban benyújthatóak. 

rendben rendben 

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét 
képező tételes költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az 
ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket 
nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott 
költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a 
közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához szükségesek.  

rendben rendben 

Az ajánlatba szakmai ajánlatot kell csatolni. A szakmai ajánlatban foglaltaknak 
meg kell felelni a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban 
foglaltaknak, és ki kell térnie legalább az alábbi tartalmi elemekre:  

rendben rendben 

a) alkalmazott mintavételi és minőségigazolási intézkedések leírása;  rendben rendben 
b) alkalmazni tervezett környezetbarát technológiák, illetve termékek a 
"zöldebb" beruházás érdekében;  

rendben rendben 

c) együttműködés, kooperáció a kivitelezés ideje alatt az Ajánlatkérővel, 
valamint a művezetésre felkért tervezőkkel a leghatékonyabb együttműködés 
érdekében;  

rendben rendben 

d) organizációs és deponálási szempontok annak érdekében, hogy az épület 
megközelíthetősége és használhatósága a beruházás ideje alatt biztosítva 
legyen;  

rendben rendben 

e) tájkép, kert és a védett növényzet kímélésére, megtartására, megóvására 
alkalmazandó eszközök bemutatása;  

rendben rendben 
g) rendelkezésre álló szakemberek, illetve gépek, berendezések, műszaki 
eszközök bemutatása.   

rendben rendben 

ÉRVÉNYES? Igen HIÁNYPÓTLÁS 

 
Az elbírálást követően megállapításra került, hogy újabb hiánypótlás kiírása szükségszerű. 
 
A hiánypótlásra az ajánlattevő benyújtotta az előírtakat. 
 

 SZ-L Bau Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

„AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 

10) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 
(alternatív) ajánlatot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont} Ajánlattevő 
többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be. 

rendben rendben 

11) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre 
lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének 
kizárása esetén ennek indokait; {Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont} Ajánlatkérő 

rendben rendben 
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részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel mind gazdasági, mint pedig 
műszaki szempontból a részajánlattétel nem lenne megfelelő. 
13) a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási módokra; {Kbt. 50. § (2) 
bekezdés m) pont} A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állását a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által 
tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldésének napjánál nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság igazolása: Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló 
dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 
névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján 
ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal 
kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik 
végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely 
alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell. 

rendben rendben 

Az ajánlat benyújtásának a módja: Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ 
(1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2) 
szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának 
megadott címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú 
példányban, továbbá 2 példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus (pdf. formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket 
írják rá: „Ajánlat” „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési 
munkák” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség, cím: 8452 Halimba, Petőfi 
Sándor utca 16., Tóbel János polgármester részére, hétfő-csütörtökig 
munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani.  

rendben rendben 

17) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak 
feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés; {Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont} A 
közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, 
az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar 
nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, 
okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben 
idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el. Fordítás: idegen nyelvű 
irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a 
Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

rendben rendben 

24) Egyéb információk Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 
küldött ajánlattételi felhívást. 

rendben rendben 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább 
az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is 
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben 
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a 
teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, 
tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is 
beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és 
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

nr nr 
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végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó 
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös 
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése). 

rendben rendben 

A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az 
ajánlat érvényességi feltétele. 

rendben rendben 

Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. 

rendben rendben 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), 
alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére 
(cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű 
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) 
másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal 
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát 
is. 

rendben rendben 

Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), 
alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a 
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat 
a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az 
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az 
ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű 
másolata.  

rendben rendben 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben 
csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy 
aláírás-mintájának egyszerű másolata. 

nr nr 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok 
egyszerű másolatban benyújthatóak. 

rendben rendben 

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét 
képező tételes költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az 
ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket 
nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott 
költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a 
közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához szükségesek.  

rendben rendben 

Az ajánlatba szakmai ajánlatot kell csatolni. A szakmai ajánlatban foglaltaknak 
meg kell felelni a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban 
foglaltaknak, és ki kell térnie legalább az alábbi tartalmi elemekre:  

rendben rendben 

a) alkalmazott mintavételi és minőségigazolási intézkedések leírása;  rendben rendben 
b) alkalmazni tervezett környezetbarát technológiák, illetve termékek a 
"zöldebb" beruházás érdekében;  

rendben rendben 

c) együttműködés, kooperáció a kivitelezés ideje alatt az Ajánlatkérővel, 
valamint a művezetésre felkért tervezőkkel a leghatékonyabb együttműködés 
érdekében;  

rendben rendben 

d) organizációs és deponálási szempontok annak érdekében, hogy az épület 
megközelíthetősége és használhatósága a beruházás ideje alatt biztosítva 
legyen;  

rendben rendben 

e) tájkép, kert és a védett növényzet kímélésére, megtartására, megóvására 
alkalmazandó eszközök bemutatása;  

rendben rendben 

g) rendelkezésre álló szakemberek, illetve gépek, berendezések, műszaki 
eszközök bemutatása.   

rendben rendben 

ÉRVÉNYES? Igen Igen 

 
 
Megállapítható, az ajánlatok elbírálásával, hogy 
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Ajánlattevő Neve: 
SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 

Bírálat: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat 
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a 
vonatkozó jogszabályban előírtaknak. 

 
Ajánlattevő Neve: 

„AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. 
Székhelye: 

8400 Ajka, Szent István út 1/A. 

Bírálat: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat 
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a 
vonatkozó jogszabályban előírtaknak. 

 
 
Az elbírálást követően az eljárásban foglaltak szerinti értékelés táblázatba foglalva: 
 

  

SZ-L Bau Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

 
"AVÉP" Ajkai Építőipari Kft. 

  
 

 

 
súlyszám ajánlat pontszám 

súlyszám x 
pontszám ajánlat pontszám 

súlyszám x 
pontszám 

 Nettó ajánlati ár 50 27599041 8,85   442,46 24070114 10 500 
 

Felhívásban megadott 
befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői 
befejezési határidő (naptári 
napban)           30 30 10 300 30 10 300 

 Késedelmi kötbér napi 
mértéke 20 2 10 200 1 5,5 110 

 Összesen 
   

942,46 910 
 

          
Javaslom az eljárásban nyertes ajánlattevőnek kihirdetni: 
 

Ajánlattevő 

Neve: SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 

Cégjegyzékszáma: 19-09-505889 

Adószáma: 12656189-2-19 
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Telefonszáma: +36 87510953 

Fax-száma: +36 87411954 

Kapcsolattartó neve: Szita Tibor 

E-mail: info@szlbau.hu 

Ajánlat 
„Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési munkák” 

Nettó ajánlati ár 27.599.041,- Ft 

Felhívásban megadott befejezési határidőhöz 
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési 
határidő (naptári napban) 

150 – 30 nap 

Késedelmi kötbér mértéke  2%/nap 

 
 
Harsányi István 
Okl. közbeszerzési szaktanácsadó 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55. 
FIRMITER FÜRED Betéti Társaság 
MEGBÍZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN! 
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Telefon: +36-20-39-29-305 
Faxszám: +36-87-341-205 
E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu 


