
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Ajánlatkérő neve:  
Név: Erdősmecske Község Önkormányzata 

Székhely: 7723 Erdősmecske Petőfi u. 40. 

Telefonszáma: +3620/313-4099 

Fax: 72/466-752 

E-mail: hivatal@erdosmecske.hu 

Címzett: Benkovics Győzőné polgármester 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. III. fejezet nemzeti eljárásrend, Kbt. 122/A. §-a 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás. 

 

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációt az ajánlattevők részére a 

felhívással egyidejűleg közvetlenül térítésmentesen megküldi. 

 

4. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya: „Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról szóló 

4/2014. (I. 31.) számú BM rendelet alapján, az a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, Erdősmecskei Óvoda felújítása projekt keretében” 

Mennyisége:  

A Erdősmecskei Óvoda épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. 

Elvégzendő felújítás az Erdősmecskei Óvoda esetében: 

 

Nyílásbefalazás 0,8 m3 

Oldalfalvakolat készítése  65,0 m2 

külső homlokzat javítási munkálatai 60,0 m2 

Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 10 cm vtg 

polisztirol hőszigetelő lemezzel, üvegfátyollal,  
365,0 m2 

vékonyvakolat készítése színvakolattal (2. színcsoport) 

1,5 mm gördülő szemcsés 
365,0 m2 

Lábazati hőszigetelés vakolással  35,0 m2 

Knauf W-112 gipszkarton válaszfal CW 75mm-es 

vázszerkezetre szerelt mindkét oldalon 2-2 réteg tűzálló 

építőlemez, 125 mm-es falvastagsággal, GKB 12,5 mm-

es építőlemez, 13 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot 

hőszigetelés 5cm, gletteléssel  

30,0 m2 

Mobil térelválasztó rendszer tetőtérben 1,0 db             

meglévő nyílászárók bontási munkálatai 7,0 db             

Műanyag ablak beépítése 210*160 3,0 db             

Műanyag ablak beépítése 80*143 1,0 db             

Műanyag ablak beépítése 54*82 1,0 db             

Műanyag bejárati ajtó beépítéssel 100*228 1,0 db             

Műanyag bejárati ajtó beépítéssel 100*250 1,0 db             

tetőtéri ablak helyének bontása 12,0 db             
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Tetőtéri ablak elhelyezése 78*140 méretben 12,0 db             

tetőtéri ablak beépítését követő helyreállítási munkálatok 
12,0 db             

terasz tartószerkezet megerősítése 13,7 m 

parapetfal készítése, nyílászárók beépítésével,födém 

tetőszerkezet ácsmunálatai terven jelölt rétegrend szerint  

13,7 m 

Üvegezett hőszigetelt homlokzati fal építése 12,2 m 

hosszban 
1,0 db             

lapburkolatok bontása 71,4 m2 

Lapburkolat készítése mázas kerámia lappal 33,0 m2 

Lapburkolat készítése csúszásmentes gres lappal 13,2 m2 

csempebukolat bontása 93,3 m2 

tapadóhíd és kenhető szigetelé felhordása 139,5 m2 

Új Csempeburkolat készítése 93,3 m2 

meglévő parketta bontása 131,0 m2 

bontott parketta építése, csiszolása lakkozása 131,0 m2 

Ajzatkiegyenlítés önterülővel 25,2 m2 

Laminált parketta burkolat készítése 8mm-es laminált 

parkettával 
25,2 m2 

régi festék lekaparása 520,0 m2 

Glettelés 520,0 m2 

Beltéri festés 2 rtg. diszperziós falfestékkel  520,0 m2 

Beléri fa nyílászárók festési munkái, régi olajfesték 

eltávolistása, alapozás, fedőmázolás, lakkozás 
1,0 db             

Meglévő lambéria mennyezet csiszolása lakkozása, 

lazúrozása 
165,0 m2 

Fűtési rendszer korszerüsítése felmérés szerint 1,0 db             

Gépészeti átalakítások és szerelvénnyezések terv szerint 1,0 db             

Mozgássérült WC kialakítása kompletten 1,0 db             

Akadálymentes rámpa kialakítása terv szerint 2,0 db             

 

 A dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak 

a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. 

Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való 

hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az 

Ajánlattevőnek kell igazolnia. 

 

CPV kódszámok:  

  Fő tárgy:  45210000-2 

 

5. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kíván kötni a 

beszerzés tárgya szerinti tevékenységek ellátására.  

 

6. A teljesítés határideje: 2015. augusztus 21. 
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7. Teljesítés helye: 7723 Erdősmecske Petőfi u. 113. 

 

8. A teljesítésre beadott számla Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt 

teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Ajánlatkérő 

felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, valamint az Adózás 

rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. §-ára, valamint az építési beruházások közbeszerzésének 

részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és azok 

alkalmazására. A vállalkozó a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerinti előleg alkalmazás esetén a 

munkaterület átadását követő 15 napon belül 1 db előleg számla vállalkozói díj 100 %-ának 

megfelelő összegről, és 1 db végszámla benyújtására jogosult 100%-os készültség elérésekor 

vállalkozói díj 100 %-ának megfelelő összegről. A más előleg számla nem nyújtható be. 

 

Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségét a vállalkozó által kiállított – megrendelő képviselője 

által leigazolt – számla és a számla mellékletét képező a pályázat elszámolásához szükséges 

vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció alapján átutalással teljesíti. A számla 

kiegyenlítése a pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési 

Feltételeiben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint a 4/2011. (I.28.) 

Korm.rendelet 55-56. §-ai alapján történik, valamint a Kbt. 130. § (3) és (6) bekezdésre 

figyelemmel. A számlához csatolni kell a pályázat elszámolásához szükséges vállalkozói 

hatáskörbe tartozó dokumentációt (tanúsítványok, bizonylatok, garanciajegyek, stb). 

Amennyiben az ajánlatkérő által benyújtott elszámolás során a vállalkozói hatáskörbe tartozó 

dokumentáció nem megfelelősége miatt a Közreműködő Szervezet hiánypótlást kér, annak 

hiánypótlására a vállalkozó 5 napon belül köteles. 

 

Vállalkozói előleg: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § bekezdés alapján az 

ajánlattevő jogosult a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 

szállítói előleget igénybe venni.  

Ebben az esetben az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító 

hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.  

A vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós 

források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 

javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtásra köteles. A gazdasági 

társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének 

vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) 

bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a 

közreműködő szervezettől is igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A 

kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 

kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett 

részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
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9. Részajánlat, többváltozatú ajánlat nem tehető.  

 

10. A bírálat szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

11. Kizáró okok, igazolási módok: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (1) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok, és az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 

szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem 

állnak fenn a fentiekben meghatározott kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára 

vonatkozóan pedig a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib.) pontja és a 4. § f) pont fc.) alpontja szerinti 

dokumentumokat köteles csatolni. 

Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

 

12. Ajánlattevőnek pénzügyi-gazdasági alkalmasságot a következő módon kell 

igazolni: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód, figyelemmel 

a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) és (9) bekezdésére: 

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó üzleti év saját vagy jogelődje számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a 

gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az 

ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont) 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, 

hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági 

szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából 

(magasépítésből) származó árbevételt kell nyilatkozat formában igazolniuk. 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-

gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

 

13. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző 

utolsó lezárt üzleti évben negatív. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) 

bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása 



 5 

esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából származó (magasépítés) nettó árbevételének megkövetelt mértéke 20.000.000,- Ft. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a 

Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 

közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva 

is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni 

az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az 

a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként 

felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

14. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasságot a következő módon kell igazolni: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód figyelemmel 

a 310/2011 (XII. 23.) Korm rendelet 17. § (6) bekezdésére: 

Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési 

beruházásainak ismertetésével, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) 

bekezdésében meghatározott nyilatkozatot vagy igazolást kell benyújtani, az abban foglalt 

tartalommal. A nyilatkozatban vagy az igazolásban rögzíteni kell legalább a munkavégzés 

tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét és idejét, és nyilatkozni kell 

továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
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A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 

műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

 

15. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 

Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik ajánlattételi 

felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben összesen legalább 1 db befejezett, 

műszakilag átadott magasépítési vagy felújítási referencia-munkával, melynek értéke eléri a 

nettó 20 millió forintot. 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a 

Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, 

ha közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 

továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 

nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 

amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e 

más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, 

 

16. Egyéb rendelkezések: 

 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, a 40. § (1) 

bekezdése, és az 58. § (3) bekezdése tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is 

csatolandók). 

 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az előleg-visszafizetési biztosíték, a teljesítési és a 

jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) 

bekezdésének megfelelően. 
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 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

 Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre  

vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. 

Érdeklődni lehet:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály7621 Pécs, Király u. 46. 

Postacím: 7602 Pf.: 406/1 

tel: 06-72-513-420 

fax: 06-72-539-099 

E-mail:  foglalkoztatas@baranya.gov.hu vagy a munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu 

 

 Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak 

cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az 

ajánlatot egy példányban elektronikus adathordozón – jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható pdf fájlban – is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem 

minősülnek elektronikusan benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés 

esetén az eredeti példány tartalma az irányadó.  

 Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap 

legyen, a megadott minta szerint. Ajánlattevőnek az ajánlati árát nettó+áfa forintban kell 

megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontot alkalmazza, mely során a nettó árak kerülnek 

összehasonlításra. 

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek és ezek 

előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített 

ajánlattevőnek kizárólag e körben kell igazolnia alkalmasságát. 

17. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint. 

Ajánlatkérő egyszeri alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 

és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

18. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az 

ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 

19. Ajánlattételi határidő: 2015. június 19. 10:00 óra 

20. Az ajánlat benyújtásának címe: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli 

Kirendeltsége 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. 

21. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

22. Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 7723 Erdősmecske Petőfi u. 40. 2015. június 19. 

12.00 óra 

23. Az ajánlatok bontására a Kbt. 62. § (1)-(6) bekezdése szerint került sor. 

24. A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. 

25. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a 

szerződéstervezetben megadottak szerint, előleg-visszafizetési biztosíték a 8. pontban 

megadottak szerint. Teljesítési, jótállási biztosíték: Ajánlattevő a teljesítés (megvalósítás) és 

jótállási (jótállás) biztosítékaként a dokumentációban foglaltak szerint köteles teljesítési és 

jótállási biztosítékot nyújtani. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben kikötött 

teljesítési és jótállási biztosíték az ajánlattevő által ajánlott ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) 

5 %-ának megfelelő mértékű összeg. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában 

előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint. 

mailto:foglalkoztatas@baranya.gov.hu
mailto:munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
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26. A felhívással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérést Benkovics Győzőné 

polgármester részére a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. címre kell megküldeni, vagy a 

hivatal@erdosmecske.hu e-mail címre. 

27. Ajánlatkérő egyszeri alkalommal helyszíni bejárást tart, melyen a beruházás területe az 

Ajánlatkérő vezetésével megtekinthető. Időpontja: 2015. június 8. 08:00 órai kezdettel. A 

találkozás helye az építési beruházás helyszíne: 7723 Erdősmecske Petőfi u. 113. 

28. A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos. Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 4/2014. (I. 31.) számú BM 

rendelet  
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. június 1. 

 

mailto:hivatal@erdosmecske.hu

