1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ELŐLAP
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Lackó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém, Török Ignác utca 5-7. mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményez „A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez tartozó
beruházások keretében nem múzeumi szakterülethez tartozó kézi földmunka és régészeti
bontómunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban.
Az ajánlatkérő közbeszerzési szolgáltatója nevében tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött
dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és az abban foglaltak alapján ajánlatot tenni
szíveskedjenek.
Harsányi István sk.
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda Közbeszerzési csoport vezetője
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott.

1

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Az Ajánlatkérő adatai:
Hivatalos név:
Lackó Dezső Múzeum
Nemzeti azonosítószám:
AK17956
Postai cím:
Török Ignác utca 5-7.
Város:
Veszprém
NUTS-kód:
HU213
Postai irányítószám:
8200
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
S. dr. Perémi Ágota igazgató
Telefon:
+36 303767963
E-mail:
peremi.agota@gmail.com
Fax:
+36 88564321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ldm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Közbeszerzési Szolgáltató neve, címe, elérhetősége:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. III. emelet 312. iroda
Telefon: +36 88549176
Fax: +36 88549380
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Honlap: www.veszpremkozbeszerzes.hu
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Harsányi István
Lajstromszáma: 00055
e-mail címe: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Honlap: www.veszpremkozbeszerzes.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió
forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt nemzeti eljárásrendben
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, ha
megfelelő számú alkalmas Gazdasági szereplőről van tudomása.

3.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és
pénzügyi feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus
úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tette.
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4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez tartozó beruházások keretében nem
múzeumi szakterülethez tartozó kézi földmunka és régészeti bontómunka elvégzése
vállalkozási szerződés keretében
Kézi földmunka: a régészeti bontómunka kivételével a nyilvántartott régészeti lelőhelyen a
régészeti feltárás megvalósítása érdekében végzett, a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó,
régészeti szaktevékenységnek nem minősülő, régészeti tükörfelületet kialakító kézi
földmunkák összessége, amely nem foglalja magában a beruházás megvalósítása érdekében
végzett földmunkát. Közvetlenül a gépi nyesést követően, a felület régészeti érintettségének
tisztázása érdekében lapáttal végzett nyesés, illetve a régész által meghatározott objektumok
környezetének nyesése lapáttal vagy horolóval azokon a helyeken, ahol a gépi nyesés az
objektumok veszélyeztetettsége miatt nem folytatható. Ide sorolható a tereprendezés, táborhely
kialakítása, felvezető út biztosítása, kialakítása, karbantartása.
Régészeti bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására és
eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás,
rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó
beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül. Kijelölt
metszetek és/vagy objektum kerítővonalak mentén történő részleges vagy teljes bontás,
továbbá metszet kialakítása kézi bontószerszámokkal (ásó, lapát, kézi horoló, malteroskanál,
spakni, stb). A metszetre vagy teljes egészében bontott objektumok fotózásra, rajzolásra
történő előkészítése, tisztítása, söprése seprűkkel, továbbá hasonló metódussal nagyobb
feltárási felületek előkészítése régészeti összefüggések dokumentálására.
A Vállalkozó kötelezettségét képezi a teljesítésben részt vevő dolgozók helyszínre juttatása, a
feladatelvégzéshez szükséges eszközök, a szükséges illemhelyiségek, valamint tároláshoz,
illetve melegedéshez szükséges objektumok biztosítása. Az ajánlattevőnek alkalmazottjai
részére a terepi munkavégzéshez megfelelő számú, színvonalú és minőségű felszerelést,
szerszámot biztosítania kell.
A régészeti kézi földmunka és régészeti bontómunka speciális munkavégzést és csoportot
igénylő szakterület, speciális kézi földmunka, földkitermelési tevékenység. Nem a múzeumi
szakterülethez tartozó tevékenység, nem a múzeumi szakállomány feladata.

Fő szójegyzék
Fő tárgy

45112450-4

További
tárgyak

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

5. A szerződés meghatározása: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez tartozó beruházások
keretében nem múzeumi szakterülethez tartozó kézi földmunka és régészeti bontómunka elvégzése
vállalkozási szerződés keretében
6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől 2018. december
31-ig.
7. A teljesítés helye: Veszprém megye, ajánlatkérő által kijelölt területeken, NUTS kód: HU213
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
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a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervező és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet.

Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján, ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a
szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt
teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő
kifizetését kérheti. Az előleg igénybevételéről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Előleg igénybevétele esetén az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. §-ában
meghatározottak szerint történik. Előleg igénylése esetén az előleg összege a benyújtott számlából
levonásra kerül.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkák pénzügyi fedezetével rendelkezik.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által megrendelt és az ajánlattevő által teljes körűen elvégzett munka
teljesítését követően jogosult számlákat benyújtani. A vállalkozó megrendelésenként az egyedi
megrendelésben foglaltak szerint nyújthat be számlát.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak szerint az ellenszolgáltatás kifizetésére
csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést és a Megrendelő által ennek elismeréseként
kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenébe történik. A számlák az
igazolt teljesítések alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerülnek
kiegyenlítésre banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint.
Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján történik:
Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során
- a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés
mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként
szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint
azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
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f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait
vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként
szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az
ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is
tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles
szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre
vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont
szerinti határidő harminc nap.
Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel,
az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
9. Részekre történő ajánlattétel: nem
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi
lehetőséget, tekintettel arra, hogy az építési beruházás természete azt nem teszi lehetővé, a részekre
bontás nem tenné lehetővé a szerződés szerinti munka hatékony ellenőrzését.
10. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége:
Az ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján bírálja
el.
Értékelési részszempont

Súlyszám

1. Kézi földmunka ajánlati ára gyér kategóriában [Ft/m2]
2. Kézi földmunka ajánlati ára átlagos kategóriában [Ft/m2]
3. Kézi földmunka ajánlati ára intenzív kategóriában [Ft/m2]
4. Régészeti bontómunka ajánlati ára gyér kategóriában [Ft/m2]

8
20
7
8

5. Régészeti bontómunka ajánlati ára átlagos kategóriában [Ft/m2]
2

6. Régészeti bontómunka ajánlati ára intenzív kategóriában [Ft/m ]
7. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
8. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

20
7
10
20

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszámok 1-10 pont, mely valamennyi részszempont esetében azonos.
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A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Alkalmazott
módszer
fordított arányosítás
fordított arányosítás
fordított arányosítás
fordított arányosítás

Értékelési részszempont
1. Kézi földmunka ajánlati ára gyér kategóriában [Ft/m2]
2. Kézi földmunka ajánlati ára átlagos kategóriában [Ft/m2]
3. Kézi földmunka ajánlati ára intenzív kategóriában [Ft/m2]
4. Régészeti bontómunka ajánlati ára gyér kategóriában [Ft/m2]
5. Régészeti bontómunka ajánlati ára átlagos kategóriában [Ft/m2]

fordított arányosítás

2

fordított arányosítás
egyenes arányosítás
pontozás

6. Régészeti bontómunka ajánlati ára intenzív kategóriában [Ft/m ]
7. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
8. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. A legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és
súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. A módszerek részletes leírását
az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
12. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen
felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
13.

Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményt.

14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér az ajánlati dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából eredően, az egyedi megrendelésekben meghatározott
(rész)teljesítési idő(ke)t illetően késedelembe esik, a (rész)teljesítési időt követően a Vállalkozót
kötbérfizetési kötelezettség terheli a Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke értékelési szempont- naponta. A késedelmi kötbér maximum 10 napra számítható fel, ennél
hosszabb késedelem esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
Meghiúsulási kötbér:
A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak
felróható okból hiúsul meg (pl. a szerződés teljesítésének a Vállalkozónak felróható lehetetlenné
válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a Vállalkozó általi megtagadása, 10
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napot meghaladó késedelme). A Megrendelő 10 napot meghaladó késedelem esetén
meghiúsultnak tekintheti a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés 6.
pontjában rögzített vállalkozói keretösszeg 5 %-a. A Vállalkozó a másik fél ezt meghaladó
esetleges kárát is köteles megtéríteni.
15. Az ajánlattételi határidő: 2017. június 09. 1100 óra
16. Az ajánlat benyújtásának címe:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. III. emelet 312. iroda
17. Az ajánlattétel nyelve: magyar
Magyar.
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a
benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles
mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás
következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
18. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. III. emelet 312. iroda
2017. június 09. 1100 óra
19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és
(6) bekezdései szerint jár el.
20. Ajánlati kötöttség:
Az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi
határidő lejártától kötve van.
Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap
21. Európai Uniós Alapokra vonatkozó információk:
A szerződés Európai Uniós Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem
kapcsolatos.
22. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § foglaltak szerint biztosítja.
Az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb
hiánypótlásra.
A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során nem pótolható (Kbt. 71. § (6) bekezdés)
23. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevőktől, de
közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább tartalmazza az ajánlattevők között, a
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közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget
vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a
felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők tételes megjelölését.
24. Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
25. Egyéb információk, csatolandó iratok, dokumentumok:
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően egy papír alapú példányban, továbbá 1 db,
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf formátumban)
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban
történik, amelyet a következő felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT nem múzeumi szakterülethez
tartozó kézi földmunka és régészeti bontómunka elvégzésére”, valamint „Ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!”. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, mely
eredeti aláírt példányban csatolandó - valamennyi dokumentumot egyszerű másolati példányban is be
lehet nyújtani.
Az ajánlatok eredeti példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalanként folyamatos
sorszámozással kell elkészíteni. Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó
tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2)
bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági
szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű
okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, amennyiben
valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, abban az esetben az ajánlatkérő
elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd, vagy két tanú által hitelesített okiratot is.
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), ajánlatban
nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban
az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az
ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő
lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
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Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel
idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el. Fordítás: idegen nyelvű
irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű,
ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy a hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen.
Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni ajánlat
benyújtásakor már ismert
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. 56. §-ára és a 114. § (6) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A
kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja
meg. A kiegészítő tájékoztatáskérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy
telefaxban kell megtenni:
Az ajánlat első lapja a felolvasólap, amely tartalmazza:
• az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét),
• az értékelési részszempontok.
Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati árnak az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét
tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díjvagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen
költség elszámolására nem jogosult.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
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Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell),
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat és az
elektronikus úton (pdf formátumban) benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bírálatának folyamata a Kbt. 69. §
rendelkezései alapján történik.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi,
illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
Az ajánlattevő köteles ajánlatába becsatolni az árazatlan költségvetést beárazva.
A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében 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.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. §
(3) bekezdése].
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a
alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig kivitelezői tevékenységre
vonatkozó összesen 5.000.000,- Ft/év összegű, továbbá 1.500.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet
nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az
Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. A
biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás
teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre
visszavezethető tisztán vagyoni károkra is.
A Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az
esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt.
131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége
alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés
megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakmai ajánlattal
kapcsolatos előírások, elvárások:
Az ajánlattevő ajánlatának részeként a szakmai ajánlatban köteles meghatározni, hogy:
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-

-

milyen módon biztosítja a teljesítésben részt vevő dolgozók helyszínre juttatását,
a feladatelvégzéshez szükséges eszközök bemutatását (Az ajánlattevőnek alkalmazottjai
részére a terepi munkavégzéshez megfelelő számú, színvonalú és minőségű felszerelést,
szerszámot biztosítania kell.),
a szükséges illemhelyiségek, valamint tároláshoz, illetve melegedéshez szükséges objektumok
biztosításának módját,
a munka irányításának személyi feltételeit,
(esetlegesen amennyiben erre az ajánlatban megajánlás van) az ajánlatban vállalt hátrányos
helyzetű munkavállaló(k) alkalmazásának bemutatása.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok
előírásai szerint kell eljárni.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt 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.
Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti
eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű
időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy
gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit,
melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdés a) pontjában
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva
ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek,
előírásoknak megfelelnek.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről.
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. május 31.
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