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HU-Zalaegerszeg: Hitelnyújtási szolgáltatások 

2013/S 111-189765 

Ajánlati/részvételi felhívás 

Szolgáltatásmegrendelés 

2004/18/EK irányelv  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

AK16074 

Kossuth utca 17-19. 

Kapcsolattartási pont(ok): Jogi és Közbeszerzési Iroda, Közgazdasági Osztály 

Címzett: dr. Szente Klaudia, Tóth Károly 

8900 Zalaegerszeg 

MAGYARORSZÁG 

Telefon: +36 92502110 / +36 92502158 

E-mail: szklau@ph.zalaegerszeg.hu 

Fax: +36 92311474 

Internetcím(ek):  

Az ajánlatkérő általános címe: www.zalaegerszeg.hu 

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett 

kapcsolattartási pont(ok) 
I.2)Az ajánlatkérő típusa  
Regionális vagy helyi hatóság 
I.3)Fő tevékenység  
Általános közszolgáltatások 
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem 

II. szakasz: A szerződés tárgya 

II.1)Meghatározás 
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  
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Hitelszerződés infrastrukturális fejlesztésekhez: 
1. rész: Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem; 
2. rész: Ipari Park fejlesztése. 
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye  
Szolgáltatásmegrendelés 
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és 
befektetési szolgáltatások 
A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

NUTS-kód HU223 
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk 
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása  
Hitelszerződés infrastrukturális fejlesztésekhez: 
1. rész: Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem; 
2. rész: Ipari Park fejlesztése. 
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

66113000 
II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk  
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen 
II.1.8)Részek  
A beszerzés részekből áll: igen 
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre 
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem 
II.2)Szerződés szerinti mennyiség 
II.2.1)Teljes mennyiség:  
330 000 000 HUF összegű hitel: 
1. rész: Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem: 300 000 000 HUF; 
2. rész: Ipari Park fejlesztése: 30 000 000 HUF. 
Becsült érték áfa nélkül: 50 000 000 HUF 
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ  
Vételi jog (opció): nem 
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk  
A szerződés meghosszabbítható: nem 
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje  
Az időtartam hónapban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva) 

Részekre vonatkozó információk 

Rész száma: 1 Elnevezés: Hitelszerződés 1. rész: Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének 
komplett átalakítása I. ütem  
1)Rövid meghatározás  
Hitelszerződés Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

66113000 
3)Mennyiség  
Hitel: 300 000 000 HUF 
Becsült érték áfa nélkül: 45 000 000 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése  
Az időtartam hónapban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 
Rész száma: 2 Elnevezés: Hitelszerződés 2. rész: Ipari park fejlesztése  
1)Rövid meghatározás  
Hitelszerződés, Ipari park fejlesztése. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

66113000 
3)Mennyiség  
Hitel: 30 000 000 HUF 
Becsült érték áfa nélkül: 5 000 000 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése  



Az időtartam hónapban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
A kölcsön visszafizetése - az 5 év türelmi időt figyelembe véve - a türelmi időt követően negyedévente, 
egyenlő tőketörlesztő részletekben, a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján történik. 
Ajánlatkérő fedezetül az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, valamint az államháztartáson belülről 
működési célra átvett bevételein kívüli költségvetési bevételeit ajánlja fel. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
rendelkezéseit az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazni kell. 
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:  
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek (közös ajánlattevők) nem teszi lehetővé önálló gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
III.1.4)Egyéb különleges feltételek  
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 
III.2)Részvételi feltételek 
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; 
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás 
során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2012. évi 58. szám, 2012.5.23.) valamint az Európai Unióban 
és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. 
szám, 2012.6.1.) A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII .23.) Korm. rendelet 2-3. § és 5-6. §-a 
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. 
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, 
hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése 
vonatkozásában nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve 
a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró 
okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető közhiteles hatósági elektronikus nyilvántartásokból. 
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. és 2. rész 
vonatkozásában: 
Az ajánlattevő vagy jogelődje előző 2 lezárt üzleti évre (2012, 2011) vonatkozó, számviteli jogszabályok 
szerinti beszámoló másolatának benyújtása. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, 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. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik 
beszámolóval az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Az ajánlatkérő által a közbeszerzés tárgyából (MFB refinanszírozás keretében nyújtott önkormányzati hitel) 
származó árbevételre megkövetelt érték a 1. rész vonatkozásában minimum 20 000 000 HUF, a 2. rész 
vonatkozásában minimum 5 000 000 HUF. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból 
alkalmatlan az ajánlattevő ha az előző 2 lezárt üzleti évre (2012, 2011) vonatkozó, számviteli jogszabálynak 
megfelelően elkészített beszámolói alapján, a saját vagyona (saját tőkéje) mindkét üzleti évben nem éri el a 
2 000 000 000 HUF-ot. 
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
1. és 2. rész vonatkozásában: 
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya 
(hitelnyújtás) szerinti referenciák bemutatása, a főbb, mennyiségi paraméterek, az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje (időszaka), a szerződést kötő másik fél megjelölésével, szolgáltatás mennyisége 
(a rendelkezésre bocsátott hitel összege), a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége, 
arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 
nyilatkozatban vagy igazolásban, azaz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének 
megfelelően: 
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem 
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; 
— ha a szerződést kötő másik fél egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszaszámított 3 évben kettő darab, egyenként legalább 100 000 000 HUF hitelösszegű, MFB 
refinanszírozás keretében nyújtott önkormányzati hitelnyújtási referenciával. 
Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszaszámított 3 évben kettő darab, egyenként legalább 10 000 000 HUF hitelösszegű, MFB 
refinanszírozás keretében nyújtott önkormányzati hitelnyújtási referenciával. 
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk  
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény. 
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek  
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 
és képzettségét: nem 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1)Az eljárás fajtája 
IV.1.1)Az eljárás fajtája  
Nyílt 
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
IV.2)Bírálati szempontok 
IV.2.1)Bírálati szempontok  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok  

1. Hitel díjának mértéke (%). Súlyszám 85 

2. Késedelmi kamat mértéke (%). Súlyszám 4 

3. Szerződésmódosítási díj (%). Súlyszám 5 

4. Rendelkezésre tartási jutalék (%). Súlyszám 5 

5. Ajánlatkérő rendelkezik -e az ajánlatkérő székhelyén bankfiókkal vagy kirendeltséggel (Igen /Nem). 

Súlyszám 1 
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem 
IV.3)Adminisztratív információk 
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:  
482/2013. 
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre  
nem 
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 29.7.2013 - 14:00 
A dokumentációért fizetni kell: nem 
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
29.7.2013 - 14:00 
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
magyar. 



IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 29.7.2013 - 14:00 

Hely:  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. 

em. 101-es tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen 
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 
62. § (2) bekezdés szerint. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk  
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk  
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem 
VI.3)További információk  
1. Az ajánlatokat a megjelölt címre az ajánlattételi határidőig, magyar nyelven, írásban, roncsolásmentes, 
zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Hitelfelvétel infrastrukturális fejlesztésekhez” „Tilos felbontani 2013.7.29. 
napján 14.00 óráig” felirattal ellátva 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, és 2 másolat), példányonként külön 
összefűzve, továbbá elektronikus (PDF) formátumban, CD-n is be kell nyújtani. A CD-n található 
dokumentumnak meg kell egyeznie a nyomtatott formában csatolt „eredeti” ajánlattal. 
A nyomtatott példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti”, illetve „másolat”.A példányok esetleges eltérése 
esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlat, illetve azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a felhívás I.1) 
pontjában megjelölt címen. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: 
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.” 
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
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 ellátnia. 
A Kbt. 49. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább 
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 
2. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a dokumentáció részeként rendelkezésre 
bocsátott szerződéses feltételeket, felolvasólapot és ajánlattevői nyilatkozatot. 
3. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. §-a szerint, írásbeli összegezés megküldésével értesíti az 
ajánlattevőket. 
4. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni; 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti kifejezett nyilatkozatát a 
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. 
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
7. Az ajánlathoz ajánlattevőnek mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírás-
mintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, 
úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell. 
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek 
ingyenesen teszik elérhetővé. A Kbt. 54. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban 
közli az illetékes szervezetek nevét és címét. 
9. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett napja: 2013.8.26.  
A szerződéskötés tervezett napja: 2013.9.6.  



Az 1. rész (Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem) vonatkozásában 
a hitelszerződés érvényességének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kormányzati hozzájárulás megléte. A közbeszerzési 
eljárásban nincs lehetőség az ajánlati kötöttség idejének oly módon történő megállapítására, hogy az a 
kormányzati engedélyezési eljárásra nyitva álló időnél (körülbelül két hónap) hosszabb legyen. A szerződés 
a Ptk. 215. §-a alapján a kormányzati jóváhagyás megadásával jön létre, de az ügyletkötés időpontjától 
kezdődő hatállyal. 
10. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. 
11. Az ajánlattevőknek ajánlatukban szerepeltetniük kell a jelen ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes alapkamatot (3 havi EURIBOR), valamint a kamatfelárat. 
12. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló 
cégbírósági igazolást. 
13. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és 
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg, a következő pontok 
esetében: III.2.2. pont, valamint a III.2.3. pont. 
14. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát, amennyiben az ajánlattevő nem szerepel 
„MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program” kertében a refinanszírozásban résztvevő bankok 
listáján és ezen hitelprogramon belül finanszírozásra nem jogosult. (Az ajánlattevő köteles ajánlatában 
nyilatkozni erre nézve.) 
15. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § ában foglaltak szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
16. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 
közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó 
szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi 
jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés 
tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattevők esetén az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a Kbt. 25. § (2)-(3), (6) bekezdése alapján a képviselő cég megjelölésérét, a közös 
ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, tovább, hogy a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ra. 
17. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek úgy kíván megfelelni, 
hogy bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek), 
személy(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik. 
„Kbt. 55. § (5) 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. 
(6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (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, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő 
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és 
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.” 
18. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően az eljárás nyertesével, vagy annak 



visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
19. Az ajánlatot a Kbt. 28. §-ra tekintettel kell megtenni. 
20. Alvállalkozókra irányadóak a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdésének előírásai, amelyet az ajánlatkérő a 
teljesítés során ellenőrizhet. 
21. A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján 
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 
22. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelnie. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A 
dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), 
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
23. Jelen eljárásban többváltozatú ajánlattételi lehetőség nem biztosított. 
24. Az ajánlatkérő az 1-4. részszempontnál a legalacsonyabb százalékos mértékű ajánlatot minősíti a 
legkedvezőbb ajánlatnak, míg a legmagasabbat a legkedvezőtlenebbnek. A legkedvezőbb ajánlat 10 
pontban részesül. 
Ajánlatkérő az 1-4. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza tekintettel 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.6.1.). Ajánlatkérő az 5. bírálati részszempont 
esetében az igen válasz esetén 10 pontot, nem 
válasz esetén 1 pont ad. 
Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. 
25. Az ajánlati dokumentáció beszerzése: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt személyes 
átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint biztosítja. Az ajánlati 
dokumentáció - az ajánlattételi határidő napjának kivételével - személyesen átvehető az ajánlati felhívásban 
irányadóként kapcsolattartási pontban, munkanapokon 8.00-16.00 óra között. Az ajánlati határidő napján 
8.00-14.00 óra között van lehetőség a dokumentáció átvételére. 
Ha az ajánlati dokumentáció átvételére a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint kerül sor, abban az esetben az 
igénylést írásban, a felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban meghatározott címre, fax vagy e-
mail útján szükséges megküldeni. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, az ajánlati 
felhívásra történő utalást (TED vagy KÉ ikt. szám), az igénylő nevét, címét, kapcsolattartási adatait (telefon, 
fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha az ajánlati 
dokumentációt ajánlatonként egy (közös) ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó 
veszi át. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
26. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A jelen ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az irányadó. 
VI.4)Jogorvoslati eljárás 
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó u. 5. 

8900 Budapest 

MAGYARORSZÁG 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: +36 18828594 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 

Fax: +36 18828593 
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint. 
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető 
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