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BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Fontos figyelmeztetés!
Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. A közbeszerzési dokumentumok nem
tartalmazzák az ajánlattételi felhívás előírásait, azonban, ha a közbeszerzési dokumentumok bármely
előírása eltér az ajánlattételi felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó. Az Ajánlatkérőnek az a kérése,
hogy az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az
ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Dr. Balogh László Csaba ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00252
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1.
E-mail: iroda@jogiszakerto.hu
Telefon: +36 1 465-0223
Fax: +36 1 799-9909
Dr. Fónagy Tímea ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00417
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1.
E-mail: fonagy.timea@jogiszakerto.hu
kozbeszerzes@jogiszakerto.hu
1. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
1.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72.
§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. § (1)
bekezdése] A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban:
EKR) erre szolgáló funkciót alkalmazza. [Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
427/2017. (XII.19.). Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet 11. § (4) bekezdése]
1.2. Az 1.1. bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44. § (2) bekezdése]
1.3. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló – az 1.2. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen
az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
1.4. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az
1.1-1.3. pontban foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
2. Az ajánlattétel költségei
2.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott, és a Kbt. 177. §-a szerinti
jogcímen kívül egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás
eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
2.2. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben.
3. A közbeszerzési dokumentumok használata
3.1. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához csak akkor, ha az
kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók és a
kapacitást nyújtó szervek számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő
nem járul hozzá ahhoz, hogy a közbeszerzési dokumentumokat akár részeiben, akár egészében másra
használják, mint az ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A közbeszerzési
dokumentumok másra át nem ruházhatók.
3.2. A közbeszerzési dokumentumok azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten
feltüntette, másolhatók és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók.
4. Kiegészítő tájékoztatás
4.1. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők
kérdéseiket kizárólag az EKR-ben tehetik fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben.
Az ismert ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő lejártát megelőzően ésszerű határidőben az EKR-ben írásban közvetlenül is megküldi.
4.2. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.
4.3. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak módosítását.
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4.4. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint, hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
5. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje
5.1. Az ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészítenie.
5.2. Az ajánlatok benyújtásának határideje: az eljárást megindító felhívásban meghatározott
időpont.
5.3. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell az EKR-ben elektronikusan
beérkeznie.
5.4. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5.5. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok – az elektronikus űrlapok kivételével – oldalszám alapján megtalálhatók.
5.6. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével az ajánlatban lévő, minden
- az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.
6. Kapcsolattartás
Az Ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az
ajánlattevők csak az EKR-ben tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással
kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást
megtagadja.
7. Az ajánlatok felbontása
7.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
7.2. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
7.3. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok bontásáról az EKR által generált jegyzőkönyvet az
Ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
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8. Alkalmassági követelmények és igazolási mód
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményt.
9. Az ajánlatok értékelése
9.1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:
9.2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
9.3. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
következő szempontok alapján értékeli az ajánlatokat.
Részszempont
Súlyszám
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
70
2. Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság
30
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap,
minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
9.3.1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
Az értékelés módszere fordított arányosítás [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21. 1. melléklet – relatív értékelési módszerek 1. Arányosítás, ba) fordított
arányosítás] az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a
további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
9.3.2 Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap)
Az értékelés módszere: egyenes arányosítás [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21. 1. melléklet – relatív értékelési módszerek 1. Arányosítás, bb) egyenes
arányosítás] az alábbiak szerint:
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A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az értékelési szempont értékelése során a 36 hónap,
vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Ennek megfelelően a 36 hónapnál hosszabb többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó
megajánlás ugyan a szerződés részévé válik, azonban a 36 hónaphoz képest többletpontot nem kap. A
legkedvezőtlenebb megajánlás a 0 hónap.
Ajánlat csak egész hónapokban adható. Csak egy szakember vonatkozásában tehető megajánlás abban
az esetben is, ha az ajánlattevő több szakembert mutat be.
Ajánlatkérő a maximális pontszámot a legkedvezőbb szintnek (36 hónap) megfelelő vagy annál
kedvezőbb többlet szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatra adja, a további ajánlatok pontszámát
pedig ehhez képest arányosan adja és a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás / 36 hónap) *100
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
A megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettségét igazoló
dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a szakember által saját
kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő az értékelés során szakmai tapasztalatként csak az egész hónapokat veszi figyelembe. Az
Ajánlatkérő csak egy szakember szakmai tapasztalatát értékeli, mivel a szerződés teljesítéséhez 1 fő
MV-É felelős műszaki vezető szakemberre van szükség. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság
igazolására több szakembert mutat be, kérjük egyértelműen megjelölni azt a szakembert, akinek a
szakmai tapasztalatával az ajánlattevő alá kívánja támasztani a megajánlást.
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat
pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb.
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő (közös ajánlattevők), aki az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Az Ajánlatkérő vizsgálni köteles, hogy a megajánlások nem minősülnek-e aránytalannak (Kbt. 72. §).
9.4. Az összesített ajánlati árat (HUF) nettó összegben, forintban kell megadni. Az ajánlati áron felül
az ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető. A számlázására és a
pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
Az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó
ajánlatot. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban
(HUF) történik.
Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és minőségi
elvárások szerinti valamennyi költséget.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a szerződés
teljesítésének kötelezettség alól.
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9.5. Ajánlatkérő az ajánlati árat kéri részletes költségvetéssel alátámasztani a rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetésnek megfelelően.
10. További információ
10.1. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki a
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatás a következő elérhetőségeken kérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000784892018
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók, a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglalt eltéréssel. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
10.2. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés]
10.3. Az ajánlatkérő által az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a
közbeszerzési dokumentumok között létrehozott felolvasólap mintáját az ajánlattevő elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani.
10.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]. A nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltése útján
kell az ajánlat részeként megtenni.
10.5. Az ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni.
10.6. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint és az EKR rendszerideje szerint értendő.
10.7. Kbt., EKR rendelet és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a
„Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, „EKR rendelet” alatt az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 427/2017. (XII.19.). Korm. rendelet értendő. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és az EKR rendelet rendelkezései az
irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.8. Az ajánlatot az EKR-ben elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
10.9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése: NEM.
10.10. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az
EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik.
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10.11. Az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti
szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat.
10.12. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő, illetőleg az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevében a nem elektronikus űrlap formájában benyújtott
nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően az
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta másolati példányát.
Amennyiben a nem elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatot az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
10.13. Az igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtásának formája: Az EKR rendelet
5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve
azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – .pdf
formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott
költségvetést a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kitöltésével Excel-munkafüzet (.xls)
formátumban kell benyújtani. Az EKR rendelet 10. § (1)–(4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban
irányadó. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely – nem
elektronikus űrlap formájában beadott – dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
10.14. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési
kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kár és 25.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
10.15. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes
ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
10.16. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya
indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben
fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor
minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta,
azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
10.17. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházáslebonyolítót.
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10.18. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
10.19. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő
eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági
szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat [EKR rendelet 13. §].
10.20. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00417)
11. Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés időpontja
11.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79. § (1) bekezdése]
11.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a 11.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére egyidejűleg az EKR-ben elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt.
79. § (2) bekezdése]
11.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt.
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő
öt napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6) bekezdése]
11.4. A 11.3. ponttól eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja]
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12. Egyéb feltételek
12.1. Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ez esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. [Kbt. 35. §]
A közös ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:498. § - 6:513.
§ szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt
Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A szerződésben a szerződő feleknek ki
kell jelölni azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá a közös ajánlattevők
nevében – a szerződés aláírása kivételével – a jognyilatkozatok megtételére. A meghatalmazásnak ki
kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a képviseletet elfogadja.
A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha
-

-

-

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
tartalmazza a képviselő ajánlattevő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult
valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési
eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
ideértve az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételét is;
tartalmazza, hogy a képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők általi végrehajtásáért,
tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a projektszervezet részletes
bemutatását,
tartalmazza valamennyi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
tartalmazza azt, hogy ajánlattevők tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a képviselő
ajánlattevő, vagy a többi képviselő ajánlattevő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik a
Vevőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső ajánlattevő nélkül is teljesítik,
illetőleg az ajánlattevő kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést,
tartalmazza, hogy a képviselő jogosult számlát benyújtani az Ajánlatkérőként szerződő fél
számára, (a további közös ajánlattevő az általuk végzett tevékenység után a képviselőnek nyújtják
be számláikat, aki azt közvetített szolgáltatásként számlázza tovább az Ajánlatkérőként szerződő
fél felé)
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-

-

a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére
- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól;
- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
a valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.

12.2. Az Ajánlatkérő által az ajánlattétel elősegítéséhez készített közbeszerzési dokumentumok – az
érdeklődés EKR-ben történő jelzése alapján – az EKR-ben (elektronikus úton) korlátlanul és teljes
körűen, térítésmentesen elérhetők a gazdasági szereplők számára.
12.3. A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az Ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja
(központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év
utolsó napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
13. Az ajánlatok visszavonása, módosítása
13.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlattételi
határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség.
13.2. Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártáig új
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új
ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
14. Tájékoztatást nyújtó szervek
14.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
14.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban (az Ajánlatkérő jelen
eljárásban nem is ír elő ilyen kötelezettséget), csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett
információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, (9700
Szombathely, Hunyadi út 45.; Tel.: (94) 522-750, fax: (94) 522-770)
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.; Tel.: 94/513-430;
E-mail: vas.mki@katved.gov.hu)
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, (Székhely:
1054 Budapest, Báthory u. 10.; Tel.: 06-1-795-54-78; E-mail: tarsadalmifel-zarkozas@emmi.gov.hu)
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Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 2.; Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183; Telefon: 94/506-700; Fax: 94/313-283; Email cím: zoldhatosag@vas.gov.hu)
ÁNTSZ Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézete (9700 Szombathely, Sugár út 9.; Tel.: 06-94506-300, fax: 06-94-506-332; E-mail: titkarsag.szhely@nydr.antsz.hu)
NAV Vas Megyei Adóigazgatósága (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22.; Tel.: 94/519-700)
15. A szerződés teljesítésével kapcsolatos műszaki-szakmai feltételek
15.1. A kivitelezés idejére a Kuckó Bölcsőde bezár. A másik építési helyen a munkákat a bölcsőde
működése idején kell végezni, tehát az építési tevékenységet a foglalkozások zavarása nélkül kell
megoldani, különös tekintettel az alvási időkre.
15.2 A munkaterület lehatárolását úgy kell megoldani, hogy biztosítani lehessen biztonságosan a
gyermekek szabad levegőn való tartózkodását is.
15.3. A munkavégzés időpontja reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart azzal a kitétellel, hogy a
gyermekek délutáni altatási idejében hangos, zajjal járó tevékenységet a kivitelező nem végezhet
(vagyis a 12.00 órától 14.30 óráig terjedő időintervallumban).
15.4. A munkavégzés lehetősége a hét minden napján, azaz szombaton és vasárnap is biztosított.
15.5. A Csodaország Bölcsődében a felújítás alatt üzemel az intézmény, így a kiviteli munkák
elvégzésére csak szakaszonként lesz lehetőség.
15.6. A Kivitelezőnek az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelező feladata és azok költségei
is őt terhelik.
15.7. A Kivitelező saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható
lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások
kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.
15.8. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Csodaország bölcsőde esetén az intézmény működéséhez
igazodva kell a munkavégzést folytatni. A munkaterület lehatárolásánál a biztonsági tényezőket
fokozottan figyelembe kell venni.
15.9. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgáltatott), a Kivitelező köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő
az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Kivitelező a munkát a Megrendelő utasítása
szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező a felelős. A Kivitelező köteles megtagadni az
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
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15.10. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani és be kell tartani a vonatkozó, az építési és
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KVvM együttes
rendeletet.
15.11. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Kivitelező feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani és az eredeti állapotot helyre kell
állítani.
15.12. A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok
kialakítása a kivitelező feladata és költsége. A felhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a Kivitelező
számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, az almérők felszerelése is a Kivitelező
költsége.
15.13. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többlet munkatételek
miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.
15.14. A szerződés megkötését követően a Kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a
kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a tőle elvárható szakmai gondosság
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás során
kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett
azon munkák is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása
nem történhet meg (többletmunka) szintén a Kivitelezőt terhelik.
15.15. A munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a Kivitelező semmilyen egyéb
többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezési munkák alapját
képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért
és szabályosságáért a Kivitelező felel. A műszaki dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos
áttekintés esetén a szerződés megkötését megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Kivitelező
felel.
15.16. A Kivitelezői díj tartalmazza - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély
beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből,
rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez,
üzembe helyezéshez, végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje
pontosan előre nem volt meghatározható.
16. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
részletes tartalomjegyzék (az elektronikus űrlapok kivételével);
felolvasólap (elektronikus űrlap kitöltése útján);
részletes árajánlat (részletes költségvetés);
a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok (elektronikus űrlap kitöltése útján)
az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata (elektronikus űrlap
kitöltése útján);
6. az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata (elektronikus űrlap
kitöltése útján);
1.
2.
3.
4.
5.
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7. a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása (ha van
ilyen);
8. a közbeszerzési dokumentumok 1.1. pontja szerinti kifejezett ajánlattevői nyilatkozat (ha van
ilyen);
9. közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi Szerződés a
közbeszerzési dokumentumok 12.1. pontjában foglalt tartalommal;
10. nyilatkozat a biztosítékok határidőre rendelkezésre bocsátásáról;
11. aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően az ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta másolati példánya
12. a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott
esetben)
13. az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) részszempont esetén a megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni
kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai
nyilvántartási számát, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot,
valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
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