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Bevezető 

A Dunamelléki Református Egyházkerület (1092 Budapest, Ráday utca 28.) támogatási kérel-
met nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programok Irányító Hatóságához KEHOP-5.2.3-16-2016-00081 pályázati azonosító számmal. 
Megbízó a pályázat nyertese lett, a Támogatási szerződés megkötése 2017. február 20 –án meg-
történt. 
A támogatási kérelemben megjelölt célok között szerepelt a Sylvester János Református Gimná-
zium és Szakgimnázium (1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5.) energetikai korszerűsítése mun-
kálatainak kivitelezésére irányuló beruházás. 
A Dunamelléki Református Egyházkerület ezen építési beruházásának esetében a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 5.§ (2) - (3) bekezdésének előírásai 
alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. 
A Dunamelléki Református Egyházkerület, mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) a köz-
beszerzési eljárás megkezdése előtt a Kbt. 28.§ (1) – (2) bekezdésének előírásai alapján, a Kbt. 
16.§ - 19. § -ainak előírásait figyelembe véve, továbbá az építési beruházások, valamint az épí-
tési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ -ának rendelkezései szerint meghatá-
rozta a beruházás becsült értékét. Ennek alapján a Kbt. Harmadik részében meghatározottak sze-
rint, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárást folytat le az építési beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására. 
Ajánlatkérő – a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Kbt. 115.§ szerint – az 
alábbi ajánlattételi felhívással hívja fel ajánlattételre a gazdasági szereplőket.  
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás egyes pontjait a Kbt. 50.§ (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően határozta meg. 

A.1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe: 

Az ajánlatkérő neve: Dunamelléki Református Egyházkerület 
Az ajánlatkérő címe: 1092 Budapest, Ráday utca 28. 
telefonszáma: +36 1 218 0753 
faxszáma: +36 1 218 0903 
email címe: ph@raday28.hu 
honlapja:  http://www.dmrek.hu/ 
A jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos kommunikációt a következő pontban megadott 
elérhetőségeken kell folytatni. 

A.2) További információk a következő címen szerezhetők be: 

Kapcsolattartási pont: Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium 
Levelezési cím: 1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5. 
Személyesen: 1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5., I. emelet, 101. szoba,  

Gazdasági iroda 
Címzett: Kocsis Imre Antal igazgató 
Telefon: +36 20-385 8701 
Faxszám: +36 1-363 2612 
Kapcsolattartó személy: Nagy Géza gazdasági vezető 
Mobil:  +36 20-290-8126 

mailto:ph@raday28.hu
http://www.dmrek.hu/
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Kapcsolattartó email: nagygezu@gmail.com 

B.) A közbeszerzési eljárás fajtája: 

A Kbt. Harmadik részében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ alapján, 
mert a beruházásnak a Kbt. 19.§ (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke a Kbt. 115.§ 
(1) bekezdésében meghatározott értéket nem éri el. 

C.) A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes-körűen, közvetlenül és díj-
mentesen elektronikusan bocsátja ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívás  
megküldésének időpontjától. A dokumentáció elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A 
Kbt. 57.§ (2) bekezdésének előírása alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként  
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 
A dokumentáció nem publikálható. 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok egy részét – Ajánlatkérési dokumentáció, Vállalko-
zási szerződés tervezete, Kitölthető nyomtatványok – jelen felhívással együtt elektronikus le-
vélben megküldve, míg a műszaki dokumentációt – tekeintettel annak nagy méretére – nem 
elektronikus levélben, hanem az internetről letölthető formában bocsátja ajánlattevők rendelke-
zésére. Az a cím, ahonnan a műszaki dokumentáció (rajzdokumentáció, műszaki leírás, árazat-
lan költségvetés, építési engedély) letölthető:  
www.sylvester.hu/KEHOP 

Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumen-
tumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§ -ban foglaltak alapján írásban kiegészítő (ér-
telmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az A.2) pontban meghatározott címen. 

D.) A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

D.1) A közbeszerzés tárgya: 

Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 Budapest, Pillangó park 3 - 
5.) energetikai korszerűsítése 
Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV) szerinti fő tárgy: 45000000-7 

További tárgy(ak):  45214200-2 
 45321000-3 
 45421100-5 
 45331100-7 

D.2) A közbeszerzés mennyisége: 

mailto:nagygezu@gmail.com
http://www.sylvester.hu/KEHOP
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A Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 Budapest, Pillangó park 
3 - 5.) energetikai korszerűsítése keretében: 

• nyílászáró csere 170 db, 
• tető bevilágító kupolacseréje 25 db, 
• homlokzat és lábazat hőszigetelése és színezése 1 482 m2, 
• tetőn csapadékvíz elleni vízszigetelés és hőszigetelés 1 404 m2, 
• a munkákhoz kapcsolódóan a tetőkön lévő napelemes kiserőmű (103 db napelem táb-

la, 2 db inverter) le-, és felszerelése 
• gépészeti korszerűsítés 124 db termosztatikus radiátor szelep beépítése 

a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint. 

E.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásra kerül: 

Vállalkozási szerződés: Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 Bu-
dapest, Pillangó park 3 - 5.) energetikai korszerűsítése 

F.) Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkal-
mazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: 

Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés 
alkalmazására jelen eljárásban nem kerül sor. 

G.) A szerződés időtartama / a teljesítés határideje: 

a) A munkaterület átadása: a szerződéskötést követő napon. 
b) A kivitelezés kezdete: a munkaterület átadása napján. 
c) Teljesítési véghatáridő: 2017.10.16.  

teljesítési részhatáridő az épületen belüli munkálatokra 2017.08.18. 
d) Ajánlatkérő a c) pontban hivatkozott teljesítési határidőknél korábbi teljesítést elfogad. 

H.) A teljesítés helye: 

1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5. 
NUTS kód: HU101 

I.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatko-
zás: 

a) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  
Ajánlatkérő közli továbbá, hogy a jelen felhívás Bevezetőjében és W.) pontjában megne-
vezett pályázati támogatásának elszámolására nem a szállítói finanszírozási formát válasz-
totta. {Kbt. 135.§ (4), (9) bek., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.§ 51. pont, 118.§, 
118/A.§} 

b) Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésének előírása alapján a szerződés – áfa nélküli – el-
számolható összege 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét bizto-
sítja. Az előleg elszámolása az 1. részszámlában (amennyiben ajánlattevő nem él a rész-
számla benyújtásának lehetőségével, úgy a végszámlában) történik. Az előleg elszámolá-
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sát az Ajánlattevő az előzetes számlázási ütemtervében tüntesse fel! (Amennyiben ajánlat-
tevő nem kíván élni az előleggel, úgy az előzetes számlázási ütemtervében azt kell feltün-
tetnie.)  
Az előleg kifizetése a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 30.§ -ában rögzített szabályok szerint történik. 

c) Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a szerző-
dés tervezetben részletezettek szerint. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekez-
dése alapján a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szer-
ződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszám-
la szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

d) Az 1. részszámla az áfa nélküli vállalási ár 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés ese-
tén állítható. 

e) A 2. részszámla az áfa nélküli vállalási ár 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén 
állítható ki. 

f) A 3. részszámla az áfa nélküli vállalási ár 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén 
állítható ki. 

g) Végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárása. A 
végszámlát a nettó vállalási ár fennmaradó összegére kell kiállítani. További információk 
a dokumentációban. 

h) A számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számlák elle-
nében, átutalással teljesíti. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellék-
letét kell, hogy képezzék. Minden részszámlához és a végszámlához csatolni kell számla-
részletező iratot, amelyre vonatkozó előírások az Ajánlatkérési dokumentáció I. fejezet 5.6 
pontjában találhatóak. 

i) A számlák kiegyenlítéskor a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(8), (10)-(11), továbbá a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A.§ előírásaira is. 

j) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, 
úgy a fizetési feltételek a Kbt. 135.§ (3) bekezdés előírása alapján a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A.§ előírásai szerint módosulnak. 

k) Az áfa megfizetésénél a mindenkor hatályos áfa jogszabály rendelkezései az irányadóak. 
Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ alap-
ján nem tartozik a fordított áfa hatálya alá. 

l) Jelen beruházás kivitelezéséhez tartalékkeret nem kerül meghatározásra. 

J.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. 

K.) A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (4) bekezdésének előírása szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tár-
gyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbe-
szerzés egy részére történő ajánlattételt. 
Jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat nem tehető, mert az építési beruházás egy helyrajzi 
számon, egy telken történik. A beruházásnak két-, vagy több olyan részre bontása, amelynek ki-
vitelezését egymástól független (esetleg bizonyos műszaki-, gazdasági kérdésekben ellenérde-
kelt) kivitelező végezze, nehézségekbe ütközik mind a munkafolyamatok összehangolása, mind 
a folyamatos munkavégzés biztosítása terén. A jótállási/garanciális igények gyors és gördülé-
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keny érvényesíthetősége is csorbát szenvedne. Az előzőekben ismertetettek miatt a gazdasági-, 
és műszaki racionalitással összhangban nincs lehetőség a jelen beruházás részekre bontására. 

L.) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot választja a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének 
c) pontja alapján. 

L.1) Értékelési részszempontok: 

Sorszám Részszempont Súlyszám 

1. egyösszegű ajánlati ár [nettó HUF] 70 

2. építőanyag minősége, az ablakok átlagos Uw tényezője 

[W/m2K] 

10 

3. vállalt késedelmi kötbér mértéke [Ft/nap] 20 

L.2) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pont-
szám alsó és felső határa: 

1-10 

L.3) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az L.2) pont szerin-
ti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az értékelés az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21 –
i keltezésű a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalma-
zásáról szóló útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában) VI. fe-
jezet: A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei, részletesen az 1. számú melléklet „A” sza-
kasz: A relatív értékelési módszerek, 1. pont: Az arányosítás, ba) alpontja szerinti fordított ará-
nyosítással történik, míg a 3. részszempont esetén ugyanezen útmutató, ugyanezen szakaszának 
és pontjának bb) pontja szerinti egyenes arányosítással történik.  
Ajánlatkérő számára az 1. és 2. részszempont esetében a kisebb értékű vállalás, a 3. részszem-
pont esetében a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb.  
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik. 
A kerekítésre a súlyszámmal való szorzás előtt kerül sor. 
Fordított arányosítás:  
 

 
Egyenes arányosítás:  

 
ahol: 
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
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Pmax = a pontskála felső határa (itt 10) 
Pmin = a pontskála alsó határa (itt 1) 
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

L.4) A részszempontokkal kapcsolatos előírások: 

a. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontban a nettó ajánlati árat értékeli, melyet pozitív 
egész számmal, magyar forint pénznemben (mértékegységben) kell megadni. 

b. A 2. értékelési részszempontnál a Kbt. 76.§ (3) bekezdés a) pontjára, valamint a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással az építőanyag minősége 
kerül értékelésre, a beépítendő homlokzati ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője, az átla-
gos Uw érték. Az átlagos Uw értéket egy egész és legfeljebb 2 tizedes jegyet tartalmazó pozi-
tív számmal, W/m2K mértékegységben kell megadni.  
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározta azt az elvárást, melynél kedve-
zőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális elvárás), illetve a Kbt. 77.§ (1) bekez-
dése alapján meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad. Ajánlatkérő az L.3) pontban meghatározott képletbe abban az esetben is a legkedve-
zőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 
ezen értéknél kedvezőbb.  
(Ajánlatkérő a legkedvezőbb értéket meghaladó magajánlásokat nem értékeli többletpontok-
kal.) 
A beépítendő homlokzati ablakok átlagos Uw értéke nem lehet nagyobb, mint 1,15 W/m2K, 
legkedvezőbb értéke 0,7 W/m2K.  
Amennyiben minden beépítendő homlokzati ablak azonos hőátbocsátási tényezővel (Uw) 
rendelkezik, úgy ezt az értéket kell az átlagos hőátbocsátási tényezőként feltüntetni.  
Amennyiben a beépítendő homlokzati ablakok nem azonos, azaz egymástól eltérő 
hőátbocsátási tényezővel (Uw) rendelkeznek, akkor az átlagos hőátbocsátási tényezőt úgy 
kell meghatározni, hogy minden beépítendő homlokzati ablak hőátbocsátási tényezőjét meg 
kell szorozni az adott ablak m2 –ben mért felületével, a szorzatokat össze kell adni és az ösz-
szeget el kell osztani az összes beépítendő homlokzati ablak m2 –ben mért felületével. A 
számítás során hőátbocsátási tényezőt W/m2K mértékegységben kell megadni. Képlettel: 

 
ahol  
Uw átlagos: a beépítendő homlokzati ablakok átlagos hőátbocsátási tényezője [W/m2K]  
n: a beépítendő homlokzati ablakok száma  
Uw i: az i-edik beépítendő homlokzati ablak átlagos hőátbocsátási tényezője [W/m2K] 
Ai: az i-edik beépítendő homlokzati ablak felülete [m2] 
A beépítendő homlokzati ablakok hőátbocsátási tényezőjét műbizonylattal, vagy gyártói-, 
vagy forgalmazói adatlappal kell igazolni a jelen felhívás X.15) pont k) alpontjának előírása 
szerint. 

c. A 3. értékelési részszempontnál a megajánlott napi késedelmi kötbért pozitív egész szám-
mal, magyar forint pénznemben kell megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján 
meghatározta azt az elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (mi-
nimális elvárás), illetve a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározta az adott ajánlati 
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elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő az L.3) pontban meghatáro-
zott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, 
ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.  
(Ajánlatkérő a maximumértéket meghaladó magajánlásokat nem értékeli többletpontokkal.) 
A vállalt késedelmi kötbér napi mértéke nem lehet kevesebb, mint 350 000 Ft, legkedvezőbb 
értékének szintje 700 000 Ft.  

M.) A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra: 

M.1) Kizáró okok: 

A Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gaz-
dasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjaiban foglalt ki-
záró okok fennállnak. 

M.2) Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának mód-
járól szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
kell igazolnia, míg az alvállalkozó vonatkozásában a 17.§ (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint. Közös ajánlattevők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti igazolást ajánlattevőnként külön kell benyújtani. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 114.§ (2) bekezdése, 63.§ (3) bekezdé-
se és 64.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ -ának előírásit is 
alkalmazni kell. 
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő  
alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) 
pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) 
vagy b) pontja szerinti körülmény fennáll. 
Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő kritériu-
moktól eltérően határozta meg.  

N.) Alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra: 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban alkalmassági követelmény 
nincs előírva. 

O.) Az ajánlattételi határidő: 

2017. május 12 -én 10:00 óra 
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P.) Az ajánlat benyújtásának címe és módja: 

Szervezet:  Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium 
Cím: 1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5., I. emelet, 101. szoba,  

Gazdasági iroda 
Címzett: Kocsis Imre Antal igazgató 
Az ajánlatokat a fenti címre kell személyesen, postai úton vagy futár útján benyújtani a jelen 
felhívás O.) pontjában megjelölt időpont lejárta előtt, a Gazdasági iroda nyitvatartási idejében 
munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig, továbbá az ajánlattételi határidő napján 9:00 órától 
10:00 óráig.  
Az ajánlatok benyújtási módjának megválasztásából fakadó kockázatot ajánlattevő viseli. 

Q.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás so-
rán mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás 
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  
Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar 
nyelven kiállított, Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdésének előírása alapján az Ajánlattevő ál-
tal készített felelős fordítást is elfogadja. Ebben az esetben a felelős fordítást is csatolni kell 
közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét ajánlattevőnek cégszerű 
aláírással kell igazolnia. 

R.) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Időpont:  2017. május 12 -én 10:00 óra 

Helyszín: 1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5., földszint 15. terem 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerint személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok bontásakor, 
ahol ismertetésre kerülnek a Kbt. 68.§ (4) bekezdésében meghatározott adatok. Az ajánlatkérő 
a bontási eljárásról a Kbt. 68.§ (6) bekezdése szerint jegyzőkönyvet készít, melyet az itt előírt 
határidőn belül az összes ajánlattevőnek megküld. 

S.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Ajánlati kötöttség ideje:  60 nap a Kbt. 81.§ (11)  bekezdése szerint. 

T.) --- 

U.) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

V.) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
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Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ (3) bekezdése szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét teljesíte-
niük kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a 
szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, 
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal való rendelkezés követelményét kell teljesíteniük. 
Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 
92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
Ajánlatkérő előírja, hogy az épületen belüli munkálatokat csak a nyári szünet időszakában lehet 
elvégezni, 2017.06.20. és 2017.08.18. között. Az épületen kívüli munkákat úgy kell szervezni, 
hogy azok a 2017.06.20. és 2017.08.18. közötti időszakot nem számítva az iskolában folyó ok-
tatási tevékenységet ne zavarják. 

W.) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: 

A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP-5.2.3) keretében támogatott. 

X.) Egyéb információk: 

X.1) A közös ajánlattételre vonatkozó előírások: 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35.§ (1) – (7) bekezdései előírásainak 
betartásával. Együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget 
és felelősséget kell vállalniuk a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatban meg kell 
jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, és az erre vonatkozó meghatalmazást, va-
lamint a közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell. 
A Kbt. 115.§ (4) bekezdésének előírása szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen 
nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

X.2) A hiánypótlás lehetőségéről: 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére, a Kbt. 71.§ alapján azonos feltételekkel hiánypótlá-
si lehetőséget biztosít. 

X.3) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

a) A nyertes ajánlattevő köteles az általa elvégzett munkáért teljes garanciát (jótállást) vállalni 
az esetlegesen felmerülő hibák teljes-körű kijavítására a szerződés szerződésszerű teljesíté-
sének időpontjától számított 60 hónapig a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai sze-
rint. 

b) Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel időpontja, 
vagy a jelen felhívás G.) pont c) alpontjában meghatározott részhatáridő vonatkozásában 
olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért maga vagy alvállalkozója felelős, az ajánlata 
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szerinti mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális összege az 
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20% -a. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 
hogy a maximális mértékű késedelemi kötbér elérése esetén a szerződéstől elálljon, illetve, 
ha annak a Ptk.-ban előírt feltételei nem állnak fenn, akkor felmondja, és a munkákat más 
vállalkozóval fejeztesse be. (Az ilyen kivitelező kiválasztása a hatályos Kbt-nek megfelelő-
en történik.) A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének előírása alapján a kötbér abban az esetben ér-
vényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.  

c) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért a 
nyertes ajánlattevő felelős, az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20% -a mértékű meghiú-
sulási kötbért köteles fizetni. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének előírása alapján a kötbér ab-
ban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, meg-
szegi a szerződést.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlat-
kérési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 

X.4) A gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárás: 

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdésében meghatározott előírás alapján közli, hogy a közbe-
szerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a 
nyertes ajánlattevő(k) esetében kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. 

X.5) Helyszíni konzultáció: 

Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti kiegészítő tájékoztatást ad helyszíni 
konzultáció formájában.  
A konzultáció találkozási helyszíne megegyezik az ajánlatok benyújtásának helyével:  
Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium,  
1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5., földszint 15. terem  
Időpontja: 2017. május 5 –én 9 óra 00 perc 

X.6) Az ajánlat tartalma: 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírt, az ajánlattételi felhívásban és dokumen-
tációban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. 

X.7) Az ajánlati árról: 

Az ajánlati árat pozitív egész számmal, magyar forint pénznemben, nettó összeg formában kell 
megadni. Ajánlatkérő az értékelésre kiható számítási hibák javítását a Kbt. 71.§ (11) bekezdése 
alapján elvégzi. Az ajánlati árnak minden költséget magában kell foglalnia, az ajánlati áron kí-
vül egyéb költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők. 

X.8) Az idegen nyelvű iratokról: 

Az ajánlathoz mellékelt minden idegen nyelvű igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okira-
tot magyar fordításban is csatolni kell. Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdés alapján elfogadja az 
ajánlattevő általi felelős fordítást. 
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X.9) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségekről: 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlat-
tevőt terheli. 

X.10) Az eljárás eredményének közléséről: 

Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (2) bekezdésében meghatáro-
zott írásbeli összegezést készít, amelyet az ajánlattevőknek egyidejűleg, haladéktalanul telefa-
xon vagy elektronikus levélben megküld. 
(Abban az esetben, ha adott ajánlattevő nem rendelkezik sem telefax készülékkel, sem elektro-
nikus levélcímmel, részére az ajánlatkérő – haladéktalanul – postai úton küldi meg az eljárás le-
zárásakor készített összegzést.) 

Az eljárásról készült írásbeli összegezés kiküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 81.§ (11) be-
kezdése szerinti ajánlati kötöttségnek az időtartamán belül. 

X.11) A szerződéskötésről: 

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján a közbeszerzés egy adott része esetében a nyertes 
ajánlattevővel, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek mi-
nősített szervezettel/személlyel köt szerződést, ha őt a Kbt. 79.§ (2) bekezdése szerinti összeg-
zésben megjelölte. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Legkésőbb a Kbt. 131.§ (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtar-
tamán belül, azaz az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül, 
valamint a Kbt. 131.§ (6) bekezdés előírásai szerint. 

X.12) A szerződés fenntartott –e: 

A szerződés a Kbt. 33.§ (1) bekezdése és a Kbt. 114.§ (11) bekezdése szerint nem fenntartott. 

X.13) Az igazolások benyújtásáról: 

A Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban 
benyújthatók, kivétel képez a követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okirat (különö-
sen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), mely esetben az 
iratot eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani, illetve olyan irat, amely esetében jog-
szabály ettől eltérően rendelkezik.  
A másolat esetleges olvashatatlansága az ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az igazolás ér-
vénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 

X.14) Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei: 

Az ajánlatot, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formában 1 db papír alapú eredeti 
példányban, - írásban és zártan - kell benyújtani jelen felhívás P.) pontjában meghatározott cí-
men, az O.) pontban meghatározott határidő lejártáig.  
Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján előírja a papír alapú példány mellett 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
„Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5.) 

energetikai korszerűsítése” 
 

13 / 16 

a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben megegyező elektronikus másolati pél-
dány benyújtását is, amely elektronikus példány adathordozóját a papír alapú eredeti példány 
mellé – abból sérülésmentesen csak az ajánlat bontása után kivehető módon – csomagolva kell 
benyújtani. Az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya, és a papír alapú ajánlat (ere-
deti) példánya közül eltérés esetén a papír alapú ajánlat (eredeti) példány az irányadó.  
Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a zsinórvégeket 
megcsomózni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le 
kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.  
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A csomagoláson kérjük feltüntetni: 
„Közbeszerzési eljárás – Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 
Budapest, Pillangó park 3 - 5.) energetikai korszerűsítése”  
2017. május 12 -én 10:00 óráig nem bontható fel. 
Az egyes példányok eltérése esetén a papír alapú eredeti példányban foglaltakat kell figyelembe 
venni. 

X.15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

a) A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely fel-
tünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti információkat [az ajánlattevő nevét, címét (székhe-
lyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek]. 

b) Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás fel-
tételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonat-
kozóan. Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatnak a Kbt. 
66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

c) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek 
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, és a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja alapján ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

d) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

e) Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatko-
zatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok ha-
tálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az el-
járásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

f) A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban cégszerű 
aláírással ellátott nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek {adott esetben a Kbt. 66.§ (6) be-
kezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak} az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban lévő 
nyilatkozatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) – az ajánlatkérési dokumen-
tációban részletezettek szerint. (Egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében a számlave-
zető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő, vagy a személyi igazolványon szereplő alá-
írás minta is megfelel.) A nevezett dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
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A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatba csatolni. A meghatalmazást 
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

g) Az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot benyújtó 
szervezet(ek)nek {adott esetben a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalko-
zó(k)nak} az ajánlatban nyilatkozatot kell tenni arról, van –e az IM Céginformációs és az 
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által vezetett nyilvántartásban (a 
www.e-cegjegyzek.hu honlapon található adatbázisban) rögzített cégkivonat szerinti adatok 
tekintetében változásbejegyzési eljárás folyamatban. [Egyéni vállalkozó gazdasági szereplő 
esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett 
Egyéni vállalkozó nyilvántartásában a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ honla-
pon elérhető adatok tekintetében értelmezendő a változásbejegyzés. Ha az ajánlatban az 
egyéni vállalkozó a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóként szerepel, úgy 
meg kell adni az egyéni vállalkozó adószámát is.] Amennyiben a fenti változásbejegyzés fo-
lyamatban van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzé-
si kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (egyszerű máso-
latban) [egyéni vállalkozó gazdasági szereplő esetében az egyéni vállalkozásokat nyilvántar-
tó hivatalhoz benyújtott iratot]. 

h) Érvénytelen az ajánlattevőnek az ajánlata, ha a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ -a 
alapján nem nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén építési felelősség biztosítást köt, 
vagy meglévő biztosítását kiterjeszti a közbeszerzési eljárással kötött szerződés kivitelezé-
sének tárgyára a következők szerint:  
a biztosítás fedezete kivitelezési munkára legalább 100 millió forint/év, káreseményenként 
legalább 20 millió forint.  
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről is, hogy a fentiek szerinti fele-
lősségbiztosítás bemutatása a szerződéskötés feltétele.  
Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata 
szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésig nem adja át az előírt biztosítás megkö-
tésére vonatkozó igazolást, akkor azt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek 
tekinti. 

i) Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, ha ajánlattevő nem nyilatkozik annak tudomásul vételé-
ről, hogy a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szerep-
lőknek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) 39.§ (3) bekezdése szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzé-
kében szereplés követelményét teljesíteniük kell. A nem Magyarországon letelepedett gaz-
dasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés 
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt en-
gedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelmé-
nyét kell teljesíteni. 

j) Ajánlattevőnek az ajánlatába előzetes számlázási ütemtervet csatolnia a dokumentációban 
meghatározottak szerint. 

k) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell a beépítendő homlokzati ablakok hőátbocsátási 
tényezőjének igazolására minden ablak vonatkozásában műbizonylatot, vagy gyártói-, vagy 
forgalmazói adatlapot, amivel ajánlattevő igazolni tudja a jelen felhívás L.4) pont b) alpont-
jában meghatározottak szerint megadott, a beépítendő homlokzati ablakok átlagos 
hőátbocsátási tényezőjeként, az ajánlatban szerepeltetett értéket.  

http://www.e-cegjegyzek.hu
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely ablak(ok)ra mely igazolás vonatkozik. 
Természetesen az azonos méretű és azonos hőátbocsátási tényezővel rendelkező ablakok 
esetében ezen igazolást az azonos ablakokra elég egyszer benyújtani, azonban ajánlattevő-
nek nyilatkozatában egyértelműen meg kell jelölnie, hogy mely ablak(ok)ra vonatkozik a 
becsatolt igazolás. Amennyiben a műbizonylat, vagy gyártói-, vagy forgalmazói adatlap egy 
termékcsaládra vonatkozik, akkor az igazolás mellett ajánlattevői nyilatkozattal meg kell ha-
tározni, hogy az adott igazolás mely ablakokra érvényes.  
A Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezen dokumentumok egyszerű má-
solatban is benyújthatók. 

l) Amennyiben a beépítendő homlokzati ablakok hőátbocsátási tényezője a jelen felhívás 
X.15) pont k) alpontja szerinti igazolások tanúsága szerint nem azonos minden beépítendő 
homlokzati ablak esetében, úgy csatolni kell a jelen felhívás L.4) pont b) alpontjában előír-
tak szerinti módón meghatározott átlagos hőátbocsátási tényező értékét alátámasztó számí-
tást. 

X.16) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének a napja: 

2017. május 2. 

X.17) További előírások: 

a) A Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóható-
ságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó ada-
tokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

b) Kötelező érvényű nyilatkozat alatt Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot ért, mely az ajánlattevő 
nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül hatályba lép és teljesítési kötele-
zettséget keletkeztet. 

c) Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő ma-
gyarországi helyi idő szerint értendő. 

d) Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), a Kbt. 66.§ (6) 
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) adatait a www.e-cegjegyzek.hu honlapon ellen-
őrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti honlapon nem érhető el, akkor az ajánlatba 
csatolandó az érintett szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 
napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében az adószám 
alapján az ajánlatkérő ezt maga ellenőrzi. 

e) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban szerelő nyilatkozatokat a nyilatkozat tevő szerveze-
teknek cégszerűen kell aláírniuk. 

f) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció, valamint 
annak részeként kiadott műszaki leírás és tervdokumentáció típus-, illetve gyártó-
megjelöléseket is tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljá-
rásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékozta-
tó jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Hi-
vatkozva a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra, ajánlat-
kérő ilyen esetben az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, a konkrét 
gyártmány, típus mellé automatikusan a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is értendő. 

g) A nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a használatbavételi engedély megkérésében a 
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 33.§ előírása alapján. 

http://www.e-cegjegyzek.hu
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h) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Szokolai Lász-
ló, lajstromszám 00680. 

i) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésének előírása alapján közli, hogy jelen közbeszerzési 
eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánítására nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekez-
dés e) pontját. 

X.18) Az ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdések 

Az ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szó-
ló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni. 

Budapest, 2017. május 2. 

 Dr. Szabó István püspök megbízásából Veres Sándor 
  Kocsis Imre Antal igazgató világi főjegyző 

 A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (6) bek. a) pontjának előírása alapján ellenjegyezte: 

  __________________  
 Szokolai László 
 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 


