
























Határozati javaslat 

 

 

…/2018. (… ...) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. április 8. 

napjára kitűzött országgyűlési választáson részt vevő szavazatszámláló bizottság 

választott tagjai, valamint a Helyi Választási Iroda tagjai választás napi 

ellátmányának kiegészítéseként 100 000 Ft-ot biztosít az 56214 Reklám és 

propaganda kiadásokon belül az egyéb rendezvények kiadásai költségnem 

terhére. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. március 8. 

 





Határozati javaslat 

 

 

…/2018. (… …) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szivárvány Óvoda régi 

szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a dr. Vágner Elza Ügyvédi Irodát (2483 

Gárdony, Szabadság út 16.) bruttó 300 000 Ft megbízási díjjal. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Somogyi Balázs polgármester 

Határidő:  2018. március 8. 

 





Határozati javaslat 

 

 

…/2018. (… …) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú pályázat megvalósításával kapcsolatos műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésével Tátrai Ferenc egyéni vállalkozót (8152 

Kőszárhegy, Hősök utca 12.) bízza meg bruttó 450 000 Ft összegben. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. március 8. 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

…/2018. (… …) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szivárvány Óvoda régi 

szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárás kapcsán Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg az alábbi személyeket. 

 

Dr. Lakos Lászlót 

Perkátai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, 

 

Kovács Melindát 

Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét, 

 

Dr. Vágner Elza 

Közbeszerzési szakértőt, 

 

Tátrai Ferenc 

műszaki ellenőrt. 

 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester 

Határidő: 2018. március 8. 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 
Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 08. napján tartandó rendes testületi ülésére 

 

Tárgy: „Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítása 

Megtárgyalja:  Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Előzmények: 

Önkormányzatunk pályázati támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. mellékletének 
II. 2.a), b) és c) pontjában szabályozott, Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása jogcímen, elektronikus úton 351162 ebr42 azonosító számon. A 
pályázat forráshiány miatt elutasításra került a 2017. október 16. napján hozott miniszteri 

döntés alapján. 
A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatás érdekében 
történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozatban 
hozott döntése alapján a forráshiány miatt elutasított pályázat 29.972.500,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A támogatáshoz 1.557.500,- Ft önerőt kellett vállalni. 
 

 
A pályázati támogatási igény annak érdekében került benyújtásra, hogy a 2431 Perkáta, 
Bocskai István utca 1. szám alatt található (hrsz: 667/2) óvoda régi szárnyának energetikai 
korszerűsítése megvalósulhasson. 
 
A beruházás kizárólag nem építési engedélyköteles tevékenységet foglalt magában, a 
korszerűsítés során a nyílászárók cseréje, hőszigetelés elhelyezése és fényforrások cseréje 

történik meg.  
 

Javaslat a közbeszerzési eljárás megindítására: 
A lefolytatandó közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom:  

 
Az eljárás tárgya: 
 

Az eljárás tárgya építési beruházás. 
 
Az Óvoda hagyományos épületszerkezettel épült. Falazata hagyományos tégla szerkezet. 
Födémje vb gerendás, beton béléstesttel. Homlokzati nyílászárói az építés éveiben korszerű 
nyílászáróként kerültek elhelyezésre, mely napjainkban nem elégíti ki a hő technikai 
előírásokat az épület energia-megtakarításához. 

 
A homlokzati falazott szerkezetre 15 cm vtg EPS hőszigetelést kell készíteni, melyet a 
szabványoknak megfelelően profillal, élvédőkkel kell ellátni, majd színezés kerül a 
homlokzatra, kiemelve az ablakkávákat. A nyílászárók elhelyezésével szükségessé válik új 
ablakpárkányok elhelyezése is. mind a külső, mind a belső síkra.  
 
A meglévő nyílászárók helyett fém belső szerkezetű 5 kamrás, műanyag nyílászárók 

kerülnek beépítésre, 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel, melynek K értéke 1,1 kW 

 
A homlokzati és lábazati hőszigetelés valamint az ablakok cseréje az 1,1 KW hő 
átbocsájtási tényezős nyílászárókra jelentős energia megtakarítást eredményez az 
intézménynek. 
 
A meglévő világítótestek helyett Led világítótestek (53 db) kerülnek felszerelésre, melyek 

energiatakarékosak, így ezen világítással az Óvoda a villamos költségszámláját is 
csökkenteni tudja. 
 
Tételesen a mennyiségek a következők: 



Nyilászárók cseréje 

Ablakok 

60/90 6,0 db 

90/90 8,0 db 

120/90 5,0 db 

120/180 10,0 db 

110/180 2,0 db 

170/180 1,0 db 

180/180 2,0 db 

180/270 1,0 db 

Ajtók: 

180/270 4,0 db 

90/270 6,0 db 

170/270 1,0 db 

100/270 1,0 db 

Külső belső 
könyöklő 30 cm 
szélességig 

65,0 fm 

Kávajavitások 
nyilászárók 
elhelyezése után 

320,0 fm 

Világitás korszerüsités 

Meglévő 

világitótestek 
leszerelése 

53,0 db 

Helyiségnek 
megfelelő lux 
világitás az 

előirások szerint 

LED 
világitótestekkel 

53,0 db 

Homlokzati hőszigetelés 

15 cm vtg XPS 
szigetelés inditó 

profilokkal, hálós 
élvédőkkel, 
dübelezve, dryvit 
háló és szinezve, 
állványozással, 
bádogos munkával 

780,0 m2 

Lábazati 

hőszigetelés 
műgyantás 
szinezéssel 

90,0 m2 

 
A korszerűsítést követően nem csak hő technikailag újul meg az épület, hanem 

esztétikailag is Perkáta község előnyös településképét gazdagítja. 
 

 
A becsült érték meghatározása: 

A Kbt. 16. § (1) bekezdése alapján közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés 
megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános 
forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes 

ellenszolgáltatást kell érteni. (a továbbiakban: becsült érték). A becsült érték jellegénél 
fogva egy, a közbeszerzési eljárás előkészítése során a közbeszerzési eljárás 
megkezdésének időpontjára prognosztizált összeg. 



 

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

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: VHR. 322) 13. §-a értelmében az építési beruházás becsült 
értékének meghatározásakor az ajánlatkérőnek az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött 
építési tevékenység esetén a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem 
régebben készült költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési 
beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. 

 
A jelen beszerzés során építési engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó munkanem nem 
készül, ezért indikatív árajánlatok kerültek bekérésre. Az indikatív árajánlatok a következő 
vállalkozói díj összeget tartalmazzák: 
 
- 1. sz. ajánlat: nettó 26.898.800,- Ft 

- 2. sz. ajánlat: nettó 25.419.350,- Ft 
- 3. sz. ajánlat: nettó 25.975.400,- Ft 
 
A fentiek alapján a becsült érték (a három indikatív árajánlat átlaga: 26.097.850,- Ft. 
 

A becsült érték számítása szempontjából jelen beszerzés az „Óvoda építése vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyával egybe számítandó, 

figyelemmel arra, hogy a bővítés a korábban megkezdett beruházással fizikailag és 
műszakilag összefügg. A fenti tárgyú beruházásra megkötött vállalkozási szerződésben 

kikötött díj 132.697.978,- Ft, az egybeszámított becsült érték: 158.795.828,- Ft, 

amely összegre tekintettel az alábbi eljárás fajta alkalmazható. 
 
A lefolytatandó eljárás fajtája: 

 
 
A Kbt. Harmadik részében a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő hirdetmény 
közzététele nélküli eljárást indíthat abban az esetben, ha az építési beruházás becsült 
értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Mivel ez az összeg esetünkben nem éri el a 
fenti összeget, így jelen eljárásfajta alkalmazása javasolt. 
 

Ezen eljárás alkalmazásának továbbá feltétele, hogy a tisztességes verseny biztosításához 
e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről legyen 

tudomása az Ajánlatkérőnek (5 ajánlattételre felkért gazdasági szereplő). 
 
Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 

felhívást küldeni.  
 
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési Értesítő 2017. évi 18. számában útmutatót tett 
közzé az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti 
változtatásáról. Ebből kiemelem a következőket:  
 

A tisztességes, széles körű versenyt és a verseny élénkítését szolgálja az a 

rendelkezés, amely szerint az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők személyét az azonos vagy hasonló tárgyú 
közbeszerzési eljárásaiban lehetőség szerint változtatni köteles. E 
kötelezettség azt jelenti, hogy az érintett eljárásokban való részvételre 
felhívott gazdasági szereplők körét az ajánlatkérő – az adott beszerzések 
összes körülményének függvényében, lehetőség szerint minél szélesebb 

körben – változtassa. Az ajánlatkérő nincs kógens szabályokhoz kötve erre 

vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság azonban javasolja, hogy az 
ajánlatkérő a következő követelményekre tekintettel határozza meg az 
eljárásban való részvételre felhívott gazdasági szereplőket: 

 Ha a közbeszerzés tárgyára tekintettel lehetséges, úgy el kell kerülni, 

hogy az egymást követő azonos vagy hasonló tárgyú közbeszerzési 
eljárásokban az ajánlattételi felhívással érintett gazdasági szereplők 
köre teljesen megegyező legyen. 

 Az ajánlatkérő részéről elfogadható az ajánlattevők személyének 

változtatása körében az is, ha az egymást követő azonos vagy hasonló 



tárgyú közbeszerzési eljárások során az öt – vagy döntése szerint több 

– ajánlattevő közül az ajánlattevők személyét csak részben változtatja 

meg, feltéve, hogy az az adott piaci viszonyok között – különösen a 
teljesítés helyén (helyi és regionális szinten) a beszerzés tárgya szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenységet nyújtó vállalkozások számára, 
alkalmasságára, tapasztalatára és az egyéb szerződéses feltételekre 
tekintettel – indokolható. A Közbeszerzési Hatóság ezzel 
összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. vonatkozó 

szövegének megfogalmazása tekintettel van erre, vagyis, ha egy 
közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az eljárás jellegére és 
sajátosságaira figyelemmel a múltbeli tapasztalatai és ésszerűségi 
szempontok miatt csak egy gazdasági szereplő személyét változtatja 
meg a korábbi eljárásához képest. 

 

Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.  
 
Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek 
küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és 

lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
 

A határozati javaslatban megjelenített ajánlattételre felkérendő szervezetek kiválasztása 
esetében a fentiek szerint jártunk el. Az eljárás előkészítése során ellenőrzésre kerültek az 
ajánlattételre felhívandó szervezetek cégadatai, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
kivitelezői nyilvántartásának adatai. Ellenőrzésre kerültek továbbá mindazon 
nyilvántartások, amely a kizáró okok fennállásával vannak összefüggésben. 
 
Kérem, hogy a T. Képviselő-testület határozza meg az ajánlattételre felkérni kívánt 

gazdasági szereplőket, annak figyelembe vételével, hogy lehetőleg környékbeli kis- és 
középvállalkozások kerüljenek felkérésre, akik esetében valószínűsíthető, hogy megfelelő 
szakmai felkészültséggel rendelkeznek. 

 
Az eljárást megindító felhívás: 

 Az eljárást megindító felhívás tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az 

eljárást megindító felhívás – a fentiek szerint – közvetlenül kerül megküldésre az 
ajánlattételre felkért szervezetek részére. 

 Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legjobb ár-érték arányt biztosító ajánlat, 
tekintettel arra, hogy az egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a 
jótállási kötelezettség és a késedelmi kötbér megajánlás formájában került előírásra, 
míg az egyéb kötelezettségeket (hibás teljesítési kötbér) konkrétan meghatározza a 
felhívás. 

 A beruházás időtartamára tekintettel jelen esetben az előleg biztosítása kötelező a Kbt. 
135. §-a alapján azzal, hogy annak minimális mértéke 5 %, azonban a támogatás 
rendelkezésre áll, így nincs akadálya annak, hogy nagyobb összegű előleg kerüljön 
meghatározásra. Ennek megfelelően az előleg a nettó vállalkozói díj 50 %-ában került 
meghatározásra. 

 322/2015. (X.30.) Korm. 32. §-a alapján a hat hónapot meghaladó teljesítési 
időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó 

ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési 
beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként 
részszámlázási lehetőséget biztosít. Mivel itt a kivitelezés várható időtartama nem éri el 
a fenti időtartamot, az előleg mellett csak végszámla kerül alkalmazásra. 

 A Ptk. alapján késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás 
kerül alkalmazásra, mint szerződést biztosító mellékkötelezettség. 

 Nem a szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében jelenik meg, de a felhívás 
egyéb információi között meghatározásra került, hogy nyertes ajánlattevőnek  
minimum 5 millió forint/káresemény teljes kárértékre és legalább 10 millió forint/kárév 
kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.  A 
felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott 
kárra kell kiterjednie. 

 A Kbt. 114. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján kerültek előírásra a kizáró okok, a 

jogszabály által meghatározott, minimálisan kötelező esetekre vonatkozóan, melyeket 
az ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 



igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint  kell igazolniuk. 

 Az alkalmassági követelmények előírása a Kbt. 114. §. (2) bekezdése alapján 
mellőzésre kerül. 
 

Közbeszerzési dokumentumok: 
A további közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában az előterjesztés 
mellékleteként kiküldésre kerülnek, papír formátumban pedig testületi ülésen 

megtekinthető. 
Az ajánlattevők részére készített tájékoztató iratmintákkal került előkészítésre oly módon, 
hogy valamennyi, az ajánlattevők által benyújtandó nyilatkozat mintáját tartalmazza a 
dokumentáció.  
A közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre áll a szerződéstervezetet, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás, illetve az árazatlan költségvetés is. 

 
Megbízás az eljárás lefolytatására: 

A mellékelt dokumentumokat a Dr. Vágner Elza ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó jegyezte ellen (lajstromszáma: 00667). 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy megvitatás után szíveskedjen döntést hozni az alábbi 
határozati javaslat felől, amely tartalmazza az ajánlattételre felkérendő szervezetekre vonatkozó 

javaslatot is. Annak érdekében, hogy az eljárás minél előbb elinduljon, javaslom, hogy a T. 
Képviselő-testület a teljes előkészített közbeszerzési dokumentumok alapján határozzon az eljárás 
megindításáról. 
 
 
Perkáta, 2018.  március 07. 

 

 
Tisztelettel: 
 

 Somogyi Balázs 
polgármester 

 



 

Határozat tervezet: 

 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2018. (III.08.)  sz. határozata 
„Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése  

vállalkozási szerződés keretében” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Szivárvány Óvoda 
régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
A képviselő testület: 

 
1.) Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 

 
2.) Az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívást és (ajánlatkérési) közbeszerzési 

dokumentumot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) Elrendeli az eljárást megindító felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére:  

 
GOOD-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság 
8143 Sárszentmihály, Fő utca 26. 
Képviselő: Pintér Attila ügyvezető 
e-mail: pinter.attila67@upcmail.hu 

 
LINGURÁR-ÉP. Építőipari, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
8083 Csákvár, Bokréta utca 16. 
Képviselő: Lingurár Zalán ügyvezető 
e-mail: lingurarep@gmail.com, lingurarzalan@gmail.com 
 
 

PT FITTER Kereskedelmi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8154 Polgárdi, Batthyány utca 33. A. ép. 
Képviselő: Tóth Kitti ügyvezető 
e-mail: ptfittkft@gmail.com 
 
Max Europe Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 
8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. 1. em. 9. 

Képviselő: Pados László ügyvezető 
e-mail: iroda@maxeurope.hu 
 
 
PLUS PROFIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
8000 Székesfehérvár, Varjú út 30. 
Képviselő: Mezősi Zoltán ügyvezető 

email: mezo0602@gmail.com, mezosi.zoltan@comptometer.hu 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Somogyi Balázs polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT) 115. § (1) BEKEZDÉSE 

SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 
 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
 
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):  
 

Ajánlatkérő:  
Perkáta Nagyközség Önkormányzata [HU-2431 Perkáta, Szabadság tér 1; Kapcsolattartó: 
Somogyi Balázs polgármester; Tel. +36 (25) 507570, Fax: +36 (25) 507570; E-mail: 
polgarmester@perkata.hu] 

 
I.2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉS – NEM RELEVÁNS! 
 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.   
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.  
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő 
nevét)  
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: 
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és 
azonosítószámát)  

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.  

 
I.3) KOMMUNIKÁCIÓ 

 
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL)  Nem releváns! 
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
érhető el: (URL)  Nem releváns! 
 
Ajánlatkérő jelen eljárásban a közbeszerzési dokumentumot közvetlenül, térítésmentesen küldi 
meg az ajánlattevőknek, elektronikus úton. 
 
További információ a következő címen szerezhető be:  
 

Dr. Vágner Elza Ügyvéd [HU-2483 Gárdony, Szabadság út 16.; Kapcsolattartó: dr. Vágner Elza 

ügyvéd; Tel. +36 202019476; Fax +36 22309277; E-mail evagner@t-online.hu] 
 
Az ajánlat benyújtandó a következő címre:  
 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata [HU-2431 Perkáta, Szabadság tér 1; Kapcsolattartó: 
Somogyi Balázs polgármester; Tel. +36 (25) 507570, Fax: +36 (25) 507570; E-mail: 
polgarmester@perkata.hu] 
 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)  Nem releváns! 

 
I.4) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA:  
 

Regionális/helyi szintű 
 
I.5) FŐ TEVÉKENYSÉG:  
  

Általános közszolgáltatások 
 
II. SZAKASZ: TÁRGY 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS  

 
II.1.1) Elnevezés:  Vállalkozási szerződés parkoló építésére 
  Hivatkozási szám (adott esetben): Nem releváns! 
 

mailto:evagner@t-online.hu


Perkáta Nagyközség Önkormányzata 
„Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” 

 

 
Oldal: 2 / 11 

 

II.1.2) Fő CPV-kód:   45321000-3 Hőszigetelési munka 
 Kiegészítő CPV-kód:     

 
II.1.3) A szerződés típusa  

 
 Építési beruházás / Árubeszerzés / Szolgáltatás-megrendelés 

 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  
 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a meglévő épület homlokzati falazott szerkezetre 15 cm vtg EPS 
hőszigetelés készítése, melyet a szabványoknak megfelelően profillal, élvédőkkel kell ellátni, majd színezés 
kerül a homlokzatra, kiemelve az ablakkávákat.  
A meglévő nyílászárók cserére kerülnek, és új ablakpárkányok elhelyezése történik mind a külső, mind a 
belső síkra. 
A meglévő nyílászárók helyett fém belső szerkezetű 5 kamrás, műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, 3 
rétegű hőszigetelt üvegezéssel, melynek K értéke 1,1 kW. 
A meglévő világítótestek helyett Led világítótestek (53 db) kerülnek felszerelésre. 
 

A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 

II.1.5) Becsült érték (adott esetben): [.] Pénznem: [HUF] 
 

II.1.6) Részekre bontás 
 
 Részajánlat tételére lehetőség van: Nem releváns  

Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre/legfeljebb a következő számú részre: [ ]/ csak egy 
részre Nem releváns 
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Nem releváns 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda szerződéseket: Nem releváns 
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a gazdaságos megvalósítás 
érdekében a műszaki egységet képező energetikai korszerűsítés kivitelezésére nem 
határozott meg részeket. 

 
II.2) A KÖZBESZERZÉS ISMERTETÉSE  
 
II.2.1) Elnevezés: „Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés 

keretében” 
 

Rész száma: Nem releváns 

 
II.2.2) Fő CPV-kód:   45321000-3 Hőszigetelési munka 

Kiegészítő CPV-kód:     
 
II.2.3) A teljesítés helye:  
  NUTS-kód: HU 211 

 A teljesítés helye: 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1. szám (hrsz: 667/2) 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és 
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
 

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi munkák a közbeszerzési dokumentumban részletezett 
műszaki tartalommal: 

Nyílászárók cseréje 

Ablakok 

60/90 6,0 db 

90/90 8,0 db 

120/90 5,0 db 

120/180 10,0 db 

110/180 2,0 db 

170/180 1,0 db 
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180/180 2,0 db 

180/270 1,0 db 

Ajtók: 

180/270 4,0 db 

90/270 6,0 db 

170/270 1,0 db 

100/270 1,0 db 

Külső belső könyöklő 30 cm szélességig 65,0 fm 

Kávajavítások nyilászárók elhelyezése 
után 

320,0 fm 

Világítás korszerűsítés 

Meglévő világítótestek leszerelése 53,0 db 

Helyiségnek megfelelő lux világítás az 
előírások szerint LED világítótestekkel 

53,0 db 

Homlokzati hőszigetelés 

15 cm vtg XPS szigetelés indító 
profilokkal, hálós élvédőkkel, 
dübelezve, dryvit háló és színezve, 

állványozással, bádogos munkával 

780,0 m2 

Lábazati hőszigetelés műgyantás 
színezéssel 

90,0 m2 

 
A kivitelezési munkák részletes műszaki leírását, a vonatkozó mennyiségi adatokat, a részletes – az 
ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan költségvetést az Ajánlatkérési közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza, melyet Ajánlatkérő elektronikusan bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 

 
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott 
közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő egyenértékű 
megajánlásokat elfogad. 
 
 

 
II.2.5) Értékelési szempontok 
 

Az alábbi értékelési szempontok 
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:  

x 1. bírálati szempont: Ár szempont 
 – Megnevezés: nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70 

 
x Minőségi szempont  
– 2. bírálati szempont:  
 - Megnevezés: Jótállás időtartama (min 12, max. 60 hónap) / Súlyszám: 20 
– 3. bírálati szempont:  
 - Megnevezés: Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5%/nap, max 2 %/nap) / Súlyszám: 10 

 
 
 

II.2.6) Becsült érték: (adott esetben) 

 Érték ÁFA nélkül: [.] Pénznem: [HUF] 
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II.2.7)A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018. augusztus 15. 
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem  
A meghosszabbítás leírása: Nem releváns 

 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ  
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 
 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem  
Opciók leírása: Nem releváns 

 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk  Nem releváns 

 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  

igen  X nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nem releváns 

 
II.2.13) További információ 
 
 A beruházás az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatás érdekében történő 

előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozatban foglalt támogatásból 
valósul meg. 

 
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
 
III.1) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

 
A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) valamint m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 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 fenti 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. 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 

szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
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ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
 

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerint az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg az 

ajánlattételhez megkövetelt, a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre 
vonatkozó feltételek előírásával.  

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban regisztrációs kamarai számmal. 
Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, szerepelnie kell a 
letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, 
hogy a gazdasági szereplő, vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytathat.  

 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  

Ajánlatkérő a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search közhiteles nyilvántartásból 
ellenőrzi, hogy ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban.  

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani  

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerint az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg az 
ajánlattételhez megkövetelt, a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre 
vonatkozó feltételek előírásával.  

 
 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns 
 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem releváns 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján mellőzi gazdasági pénzügyi alkalmasság előírását. 

 
 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem releváns 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján mellőzi műszaki illetve szakmai alkalmasság 
előírását. 

 
 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők 
esetében) Nem releváns 

 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:  

 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Nem releváns 

 
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott  

 
III.1.6) A szerződés biztosítékai: (adott esetben) Nem releváns 
 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: 
 
A 
- Ajánlattevő a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 50 %-ának megfelelő 

összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 30. §. (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása a végszámlában történik meg.  

- A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki és a végszámlában kerül 
elszámolásra az előleg összege. 

- az ellenérték megfizetésére Ajánlatkérő által kiállított (műszaki ellenőri igazolással 
alátámasztott) teljesítésigazolás alapján Ajánlattevő részéről benyújtott számla alapján kerül 
sor, a végszámla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással.  

- a teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezési az irányadóak. A 
teljesítésigazolást Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 
állítja ki. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33. §-
ainak rendelkezései irányadóak. 

 

A szerződés szerinti kifizetés a Kbt. 135. § (1) – (5), (6), (9) bekezdéseiben, a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 32/A. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően történik. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § 
rendelkezéseire. A beszerzés – tekintettel arra, hogy nem építési engedélyköteles –  nem 
tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti fordított áfa fizetésének hatálya alá tartozik, azaz az általános forgalmi adó 
megfizetése az általános szabályok szerint történik.  
 
A szerződés közvetlenül ajánlatkérői finanszírozással történik.  

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

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: (adott esetben) 
 
 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös 

ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt 
meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, 
a szerződés mellékletét képező megállapodást. 

 
III.2) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK (adott esetben) 
 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 

szolgáltatásmegrendelés esetében) Nem releváns 
 

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Nem releváns 

 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  
 

  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
 

Ajánlatkérő a Ptk. VI. könyv XXVI. fejezete szerinti, szerződés megerősítési biztosítékokat köt ki az 
alábbiak szerint: 

 
1.) Kötbérek: 

 
Ajánlatkérő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
kötbérfelelősséggel tartozik, ha 
a) késedelmesen teljesít 
b) hibásan teljesít 
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul) 

 
a) Késedelmi kötbér:  
Késedelmes teljesítés esetére Ajánlatkérő előírja késedelmi kötbér vállalását, a megajánlott nettó 
vállalkozói díjra vonatkoztatva. A késedelmi kötbérre vonatkozó megajánlásokat ajánlatkérő a 

bírálati résszempontok között értékelni kívánja. A késedelmi kötbér minimális mértéke a nettó 
vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó vállalkozói 
díj 2 %-a/késedelmes nap, vagy a feletti megajánlások egységesen 10 pontot kapnak. Nyertes 
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ajánlattevő a késedelem minden napjára a nettó vállalkozói díj alapján számított kötbért köteles 
fizetni ajánlatkérőnek. 

 
b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:  
Hibás teljesítési kötbér mértéke 5 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, illetve ha a hiba a 
szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt 

rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben Ajánlatkérő 
(Megrendelő) kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell 
alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra, figyelemmel 
a Ptk. azon rendelkezésére, hogy a hibás teljesítési kötbér kizárja a szavatossági igények 
érvényesítését. 

 
c) Meghiúsulási kötbér:  
Ajánlattevő (Vállalkozó) vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az 
Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbért fizet. 

 
2.) Jótállás:  

Ajánlatkérő az építés-kivitelezési feladatokra előírja jótállási kötelezettség vállalását. Ajánlatkérő az 
építés-kivitelezési feladatokra vállalt, hónapokban megadni kért, a minimális jótállási 
kötelezettséget meghaladó többlet-jótállás időtartamát a bírálati résszempontok között értékelni 
kívánja. Az építés-kivitelezési feladatokra vonatkozó jótállás minimális időtartama 12 hónap. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 60 hónapra, vagy annál hosszabb időre szóló jótállási 
kötelezettségvállalások egységesen 10 pontot kapnak. 
 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
 
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét x  

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 
IV.1) MEGHATÁROZÁS  
 

IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend), 115. § (1) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli eljárás.  

 
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk Nem 

releváns 
   

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  

    Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
    Keretmegállapodás több ajánlattevővel  

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ] 
  

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  
 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása: Nem releváns 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 
időtartam indokolása: Nem releváns 

 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd 

során történő csökkentesére irányuló információ  
 

   Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. X 

 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás 

esetében)  
 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Nem releváns 
 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  
További információk az elektronikus árlejtésről: Nem releváns 

 
IV. 2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel igen  nem X 
 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum:  2018/03/26. 
Helyi idő:  10:00 

 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Nem releváns 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 

Magyar 
 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2018/03/26. 
Helyi idő:  10:00 
Hely:  Perkátai Polgármesteri Hivatal 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. polgármesteri 

tárgyaló 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) szerint. 
 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen  nem X 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: (adott esetben)  
 

V.2) INFORMÁCIÓ AZ ELEKTRONIKUS MUNKAFOLYAMATOKRÓL 
A megrendelés elektronikus úton történik  

  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  
A fizetés elektronikus úton történik x 
 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: (ADOTT ESETBEN)   
 

V.3.1) Feltételes közbeszerzés Nem releváns 

 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.  
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: -- 

 
V.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Nem releváns 
 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: Nem releváns 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Nem releváns 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Nem releváns 
 

V.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Nem releváns 
 

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: Nem releváns 

 
V.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. X 

 
V.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében (adott 

esetben)  
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Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen X nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: <…> 

 
V.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében (adott esetben)  
 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja Nem releváns  
Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

 
V.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 

vonatkozó információ (adott esetben) Nem releváns 
 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések 
megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: Nem releváns 

 
V.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám: (adott esetben) 0-10 
 
V.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül: (adott esetben)  
 

1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás” módszere: a 
megajánlott legalacsonyabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek 
megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi 
ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül 
meghatározásra, a következő képlet szerint:  

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 

ahol: 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max = a pontskála felső határa (10 pont) 
P min = a pontskála alsó határa (1 pont) 
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A 2. és 3. bírálati részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes arányosítás” módszere: A 

legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár, 10 
pont), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a 
maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot, az alábbi képlet 
szerint: 

 
P vizsgált = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (P max – 

P min) + P min 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa (10 pont) 
P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott érték, amire 

a maximális pontszámot adja 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján legkedvezőtlenebb 

érték, amire a minimális pontszámot adja 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
V.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Nem releváns 
 

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.  

 
V.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. X 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.  

 
V.3.12) További információk:  
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1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus 

úton, korlátlanul és teljeskörűen rendelkezésre bocsátja.  
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia 
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti információkat. 

5. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében 
nyilatkozatát benyújtani. A dokumentumokban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, 
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.  

6. 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. 

7. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

8. Az ajánlatot írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és 
sértetlen, zárt, roncsolásmentesen nem bontható módon, cégjelzés nélküli csomagolásban, a 

közbeszerzési eljárás tárgyát („Perkáta – Szivárvány Óvoda régi szárnyának 
energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében”) feltüntetve, valamint a 

„Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. 
Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti 

szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai 
jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot 
kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus 
adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható 
formátumban is be kell nyújtani. 
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: 
- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 

növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem 
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges 
eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása 
esetén egyértelműen tud hivatkozni.  

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  A Kbt. 35. § (3) 
bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlat 1 db „.pdf” formátumban rögzített 
elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n benyújtani. 

9. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon H-Cs-ig 8.00-15.00 óráig, P 
8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00-10.00 óra között adhatók le. 

10. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 
Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

11. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása 

elfogadható. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.  
13. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők k nevében eljárni jogosult képviselőt az 
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ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek. 

14. Nyertes ajánlattevő a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a környezetközpontú 
követelményeket. 

15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
16.  Jelen felhívásban, és a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban nem 

minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. § (2) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt 
gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek a kereskedelmi 
ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, 
amelyekből az egyenértékűség megállapítható. 

17. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul 

alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő 
ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési 
sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép. 

18. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az 
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy 
vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

19. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot 
aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében 
az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 

Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti 

országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű 
másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában 
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon 
személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként 
ír(nak) alá), továbbá 

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű 
dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a 
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek 
nélkül)] 

c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot) 

Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 

21. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést 
kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését ki kell terjesztenie. A 
felelősségbiztosításnak minimum 2 millió forint/káresemény teljes kárértékre és legalább 10 
millió forint/kárév kárértékre kell vonatkoznia. A felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, 
Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra kell kiterjednie. 

22. A felhívást ellenjegyezte dr Vágner Elza ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszám: 00667). 
 

 
V.5) EZEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2018. március 08. 


