
EKR000664712022 2022.05.11 11:42:45I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kerepes.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 28561063Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Kerepes Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca útépítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000664712022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Kerepes Város Önkormányzata 15736118213

Vörösmarty Utca 2.

Kerepes HU120 2144

Telek Szabina

telek.szabina@kerepes.hu +36 706024446
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő 
színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a 
projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2144 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca (Kerepes, belterület 1524. hrsz.) 
HU120

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca útépítése

2144 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca útépítése 
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 
Lásd a II.2.4. pontban foglaltak szerint. 
(az építési beruházás jellegének megfelelően)

90

Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca útépítése
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Kivitelezési szerződés - Bajcsy-Zsilinszky utca útépítése 
Főbb mennyiség:  
 
A Bajcsy-Zsilinszky utca meglévő burkolat szélessége 3-3,5m között változik. A teljes úterület 9-10m szélességű. A burkolat jelentős, 2-
3% helyenként 5% feletti hossz-eséssel rendelkezik. 
 
Beavatkozás hossza: 1267m, hrsz: 1254. 
 
A tervezési szakasz kezdetén r=4 és r=3m sugatú lekerekítő ívekkel csatlakozunk a Béke utca burkolatához. 
 
A vonalvezetés a teljes szakaszon szinte egyenes két R=10 000m sugarú ívet eltekintve két R=700m sugarú ellenívet tartalmaz a 
0+800-0+975 km szelvények között. 
 
A tervezett burkolatszélesség 4,00 m széles. A burkolatot mindkét oldalon K szegéllyel határoltuk. 
 
Tervezett aszfalt burkolatú pályaszerkezet: 
4cm AC-11 50/70 kopóréteg 
7 cm AC-22 50/70 kötőréteg 
20 cm FZKA zúzottkő alapréteg 
20 cm Homokos kavics réteg 
 
Vízelvezetés: 
A meglévő árokrendszert megtartva tervezte Ajánlatkérő a burkolat víztelenítését. A szakasz első harmadában szükséges jelentősebb 
beavatkozás az alábbiak szerint: 
0+030 - 0+083 km sz. között bal oldalon meglévő földárok átépítése burkolt árok kialakításával 
 0+225 - 0+257 km sz. között bal oldalon meglévő földárok átépítése  burkolt árok kialakításával 
0+658 - 0+772 km sz. között jobb oldalon meglévő előregyártott TB-elemes árok átépítése 
 
A tervezési szakasz további részein kisebb árok korrekciókat, felújításokat kell elvégezni 5-10m hosszú szakaszonként. 
A beruházás engedélyköteles, eng. szám: ÚT/1710/20/2017. Hosszabbítás:  PE-06/Út/436-20/2020. 
A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben 
értendő.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233120-6

45233000-9

45000000-7

2144 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca (Kerepes, belterület 1524. hrsz.)

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-KÉ szakember 
jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlata (minimum 0 hónap 
maximum 12 hónap)

15

A minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet 
jótállási idő tartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

15
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III.1) Részvételi feltételek

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.  
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazza a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdésében foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
 
II.2.7) ponthoz: Nyertes ajánlattevő teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hiba- és hiánymentes 
lezárásának napja: munkaterület átadás-átvételétől számítva 90 nap. 
 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítson a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt legalább 1 fő az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőt, aki rendelkezik az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó 
mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű jogosultsággal vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetőt. Ajánlattevőnek vállalnia 
kell, hogy amennyiben a megajánlott és megjelölt szakember nem szerepel a megjelölt nyilvántartásban, úgy a nyilvántartásba vétellel 
legkésőbb a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, amelyet legkésőbb a szerződés 
megkötésekor igazolnia kell. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának 
hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az 
ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.  

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Számlázás, kifizetés: Teljesítés során nyertes Ajánlattevő előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), 1 db részszámla és 
végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla 50 %-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 50%-ának 
megfelelő összeg. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően nyújtható be, értéke a nettó 
ajánlati ár 50 %-ának megfelelő összeg. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 
 
A nyertes ajánlattevő maximum a nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. 
Előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. 
Finanszírozás: BMÖGF/1220/2021 támogatásból történik, a támogatás intenzitása: 100%. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla 
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 135. § (1), (3), (5)- (6), (8) bekezdésben előírtaknak megfelelően 30 napon 
belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. 
A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. 
Irányadó a Kbt. 27/A. §-a, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. 
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény - A közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 
Az építési beruházás engedélyköteles, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján az általános forgalmi adót 
Ajánlatkérő fizeti meg. 
Részletesen lásd a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi, meghiúsulási kötbért és jótállást ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési 
határidő késedelmes teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 1 %-a naponta. Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó ajánlati 
ár 20 %-a. 
Nyertes ajánlattevő a Szerződés teljesítéséért, jótállásra köteles, a jótállás kötelező időtartama 36 hónap. A 36 hónapon felüli jótállás 
vállalása (0-24 hónap) értékelési szempont. 
Részletes feltételek a szerződéstervezetben. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1), (1a) és (2) 
bekezdés, a Kbt. 67. § (4), valamint a 69. § (4)-(7) bekezdés előírásai alkalmazandók. 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy, ha 
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolásaként ajánlattevőnek 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, vagy ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 
fenti pontok szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
 
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt kizáró okok fenn nem állásának igazolása 
tekintetében korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már nyújtott be az ajánlatkérő részére igazolást, abban 
az esetben ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy jelen eljárás során mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell adni a korábbi eljárás EKR azonosító számát. 
 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
A Kbt. 64. §-ban foglaltak alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság 
véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozata kimondta, hogy 
az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 
ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ebben az esetben a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozatát vagy annak 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozatát az ajánlatban be kell nyújtani. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, amennyiben 
ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
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V.1-2) Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.05.11

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési 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. 
2. Ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi 
határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a Kbt. 68. § tartalmazza. 
Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 
3. Valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő. 
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése, 
valamint Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be 
kell nyújtani. 
5. Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 
6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy
(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre 
jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére 
vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
8. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők a szerződés 
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. 
9. Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A 24 
hónapot meghaladó többletjótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki. A szakember esetében 
a 12 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő a meghatározott maximális pontot osztja ki. Az 
értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: Ajánlati ár: fordított arányosítás, 
többletjótállás: arányosítás, szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Részletek az útmutatóban. 
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, 
illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdés nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. 
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a képviseletre jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
11. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a alapján a szerződéskötés időpontjában 
rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 60.000.000,-HUF/év 
legalább 6.000.000,- HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, 
továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat 
szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 
12. Az ajánlat részeként csatolni kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában, cégszerűen aláírt pdf. 
formátumban és excelben is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bekezdésre figyelemmel szakmai 
ajánlatnak minősül.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem
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