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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  
113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárásra 

 

1/ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, E-MAIL 
CÍME (Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont): 

 
Ajánlatkérő: 
Hivatalos név: AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
Ajánlatkérő azonosító száma: AK08875 
Postai cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1 
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa 
Telefon: +36-48-506-000, +36-30-370-1333 
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com  
Fax: +36-48-506-001 
Honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu 
 
Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet: 
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 
Postai cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Kozák- Demendi Ágnes  
E-mail: kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu 
Telefon: +36-1-328-0630 
Fax: +36-1-328-0631 

 

2./ AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA (Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont)  

 
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárást folytat le. 
 

3./ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont)  

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, 
térítésmentesen, elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, 
valamint ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus 
úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a következő elektronikus 
elérhetőségen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok/ 
 

4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE (Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont)  

 
Közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése 
 
Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság területén a KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 azonosítószámú 
projekt keretében 
 
A földtani alapszelvények rekonstrukciója keretében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok: 

- a földtani alapszelvények biztonságos megközelítésének biztosítása; 

- a benövényesedett felületek megtisztítása; 

- a kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal feltöltődött árkok újraásása; 
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- a kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal elfedődött sziklafalrészek 
megtisztítása 

 
A földtani alapszelvények rekonstrukciója keretében ellátandó feladatok az egyes szerződés szerinti 
teljesítési helyszínek szerint meghatározva: 
 
1. Telekes-völgy T-044 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása erdőn keresztül, akadályok 

megszűntetése, természetkárosítás nélkül, őrzés-védelem; 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása; 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 

2. Borda-völgyi Pz-33-2 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása a makadámúton keresztül, 

akadályok megszűntetése, természetkárosítás nélkül. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
3. Borda-völgyi Pz-33-3-1 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása a makadámúton keresztül, 

majd a kőfejtőbe az erdőn keresztül, akadályok megszűntetése, természetkárosítás 

nélkül. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
4. Borda-völgyi Pz-33-3-2 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása a makadámúton keresztül, 

majd a kőfejtőbe az erdőn keresztül, akadályok megszűntetése, természetkárosítás 

nélkül. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése.  

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
5. Borda-völgyi Pz-33-4 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása a makadámúton keresztül, 

akadályok megszűntetése, természetkárosítás nélkül. 
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- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése.  

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
6. Edelényi Templom-domb, Pz-34 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 

7. Szendrői Vár-hegy-Pz-31 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése.  

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 

8. Szénvölgy-tetői földtani képződmény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése.  

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
9. Martonyi, Szár-hegy teteje, T-055 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, a helyszín megközelítésének biztosítása erdőn keresztül, akadályok 

megszűntetése, természetkárosítás nélkül. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény kézi módszerrel történő újraárkolása. 

 
10. Szögliget, Szádvár, T-105 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
11. Szögliget, Kettős bánya, T-106 földtani alapszelvény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 
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- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 
12. Bódvarákó, Nyúlkert-lápai földtani képződmény 

A szerződéses feladatok főbb elemei: 

- Fel- és levonulás, őrzés-védelem. 

- Az alapszelvényen megtelepedett fás és lágyszárú növényzet eltávolítása. 

- Az alapszelvény teljes sziklafelületének kézi kopogózásos veszélytelenítése. 

- Az alapszelvényt borító kipergett föld, agyag és kőzettörmelék kézi módszerrel történő 

eltávolítása. 

 

Az egyes teljesítési helyszíneken ellátandó speciális feladatokat és a teljes műszaki leírást az 

ajánlattételi dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 

 

CPV kódok: 
71351000-3 - Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások 
71351910-5 - Geológiai szolgáltatások 
71351913-6 - Geológiai feltárási szolgáltatások 
 

5./ ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E 
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT, VALAMINT A 
RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA (Kbt. 50. § (2) 
bekezdés j ) k)  pont)  

 
Az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem nyújthat be. 
 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 
Indokolás: A szerződéses feltételek a beszerzés jellege miatt nem teszik lehetővé a részajánlatokra 
való bontást, mivel a szerződés szerinti teljesítési helyszínekhez kapcsolódó feladatok, valamint az 
elvégzendő geológiai és bányászati munkálatok szinte teljesen megegyezőek, valamennyi helyszínen 
ugyanazon munkákat kell elvégezni, továbbá a szerződés szerinti feladatok elvégzésére azonos cél 
érdekében, egy projekt keretében kerül sor, így a szerződéses feladatok műszakilag és gazdaságilag 
egységet alkotnak, melyre tekintettel a részajánlattétel biztosítása nem lehetséges. 
 

6./ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ, SZERZŐDÉST 
BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK (Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pont)  

 
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot jelen közbeszerzési eljárásban. 
 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős - késedelembe 
esik a Szerződés 9.1. pontja szerinti feladat teljesítésére vonatkozó, Megrendelő által meghatározott 
határidő tekintetében, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a határidő 
elmulasztásától a késedelmesen teljesített szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének Ajánlatkérő 
általi elfogadásáig terjedő időszakra, megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-
ának megfelelő összeg, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.  
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Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős - hibásan 
teljesít (ideértve különösen amennyiben a megközelítés, tisztítás és rekonstrukció következtében az 
alapszelvények nem tölthetik be a tudományos és természetvédelmi funkciójukat), úgy Ajánlatkérő 
a hiba észlelésétől annak kijavításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbér alkalmazására 
jogosult, melynek mértéke naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összeg, 
de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő érdekkörében – olyan okból, amelyért 
felelős - meghiúsul a szerződés tejesítése, úgy Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére 
jogosult. A kötbér mértéke a szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj 30-%-a. 
 
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér maximum mértékének elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a 
szerződést felmondani, vagy attól elállni és meghiúsulási kötbér-igényét érvényesíteni. 
 

7./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA (Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont)  

 
Vállalkozási szerződés. 
 

8./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE (Kbt. 50. § (2) 
bekezdés g) pont)  

 
Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre. 
 
A szerződés teljesítésének a kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napja, amely a 
szerződés mindkét fél általi aláírását követő nyolc napon belül történik meg. Az átadás-átvétel 
pontos időpontjáról Ajánlatkérő képviselője a szerződéskötést követően haladéktalanul tájékoztatja 
a nyertes ajánlattevőt. 
 
A szerződés szerinti feladatok teljesítési/befejezési határideje: 240 nap a munkaterület átadás-
átvételének napjától számítva, azonban legkésőbb 2017. december 31. napja.  
 
Ajánlattevő a fentiekben megjelölt 240 napos teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidőt 
is vállalhat naptári napokban számolva, amely külön értékelési részszempontot képez a felhívás 13) 
pontjában foglaltak szerint.  
 
A teljesítési/befejezési határidő az Ajánlatkérő általi átvétel napja, azaz a teljesítést a nyertes 

ajánlattevőnek akként kell megvalósítania, hogy az átadás-átvétel legfeljebb 30 naptári napja a fenti 

határidőbe beleférjen. 

 
A munkálatokat az egyes helyszíneken való megkezdés előtt jelezni, és egyeztetni köteles 
Ajánlatkérővel a nyertes ajánlattevő, amely egyeztetés nélkül nem kezdhető meg az új helyszínen 
beavatkozás.  
 

9./ A TELJESÍTÉS HELYE (Kbt. 50. § (2) bekezdés h) 

 
1. Telekes-völgy T-044 földtani alapszelvény (Varbóc, hrsz: 054a) 
2. Borda-völgyi Pz-33-2 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
3. Borda-völgyi Pz-33-3-1 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
4. Borda-völgyi Pz-33-3-2 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
5. Borda-völgyi Pz-33-4 földtani alapszelvény (Szendrőlád, hrsz: 0118) 
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6. Edelényi Templom-domb, Pz-34 földtani alapszelvény (Edelény, hrsz: 1566) 
7. Szendrői Vár-hegy-Pz-31 földtani alapszelvény (Szendrő, hrsz: 1/ 2) 
8. Szénvölgy-tetői földtani képződmény (Varbóc, hrsz: 052/3) 
9. Martonyi, Szár-hegy teteje, T-055 földtani alapszelvény (Martonyi, hrsz: 021a) 
10. Szögliget, Szádvár, T-105 földtani alapszelvény (Szögliget, hrsz: 076/b) 
11. Szögliget, Kettős bánya, T-106 földtani alapszelvény (Szögliget, hrsz: 073/1) 
12. Bódvarákó, Nyúlkert-lápai földtani képződmény (Bódvarákó, hrsz: 03/3c) 

 
NUTS kód: HU311 
 

10./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI VAGY A 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS (Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont)  

 
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF).  
 
A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összege európai uniós forrásból, a KEHOP-4.1.0-15-2016-
00019 azonosítószámú számú projekt keretében kerül kifizetésre utófinanszírozás keretében. A 
pénzügyi fedezet a fenti azonosító számon kötött Támogatási Szerződés alapján az ajánlatkérő 
rendelkezésére áll. A támogatás intenzitása: 100% 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
Nyertes ajánlattevő a teljesített szerződéses feladatok vonatkozásában 1 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult. 
 
Nyertes ajánlattevő a rész- illetve végszámla benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő általi, a Kbt. 135. § 
(1) bekezdése szerinti elismerését követően jogosult.  
 
A nyertes ajánlattevő a részszámláját a szerződés szerinti feladatok minimum 50 %-os készültségi 
fokának elérése esetén jogosult benyújtani a szerződés szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő 
összeg vonatkozásában, mely készültségi fok elérését Ajánlatkérő képviselője (műszaki ellenőre) 
igazolja a nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti rész-teljesítési igazolás 
kiállítása által. 
 
A nyertes ajánlattevő a végszámláját a szerződés szerinti feladatok 100 %-os készültségi fokának 
elérése esetén jogosult benyújtani a szerződés szerinti vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának 
megfelelő összeg vonatkozásában, mely készültségi fok elérését Ajánlatkérő képviselője (műszaki 
ellenőre) igazolja a nyertes ajánlattevő részére a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti végteljesítési 
igazolás kiállítása által. 
 
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 
szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 
 
A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik.  
 
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) 
bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. 
 

11./ KIZÁRÓ OKOK (Kbt. 50. § (2) bekezdés m) pont ) 

 
Előírt kizáró okok: 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módja: 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, az ajánlattevőnek 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) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rend.) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazandó, 
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a 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. 
(Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése). 
 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése). 
 
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát 
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek 
kell lenniük.  
 
A kizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 
 

12./ AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG 
MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI 
MÓD  
(Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pont)  

 
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek: 
 
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt 
üzleti évben a teljes – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri el a három év összességében a 
nettó 16.000.000,- Ft-ot.  
 
Igazolási mód: 

- Előzetes igazolás: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmény 
előzetes igazolásaként az ajánlattevő csupán nyilatkozni köteles, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

- Végleges igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 
előző három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – 
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árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja a megfelelést, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak 

 
Ha az ajánlattevő az árbevételéről szóló nyilatkozatával azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
 
Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek: 
 
M1) Alkalmassági minimumkövetelmény: 
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő 
olyan szakemberrel, aki 

- okleveles geológus vagy bányamérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik, valamint 

- legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik a felsőfokú végzettség megszerzését 
követően geológiai vagy bányamérnöki szakterületen. 
 

Igazolási mód: 

- Előzetes igazolás: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmény 
előzetes igazolásaként az ajánlattevő csupán nyilatkozni köteles, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.  

- Végleges igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 
köteles benyújtani. Ennek keretében az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015 
(X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) b) pontjában meghatározottak szerinti igazolást a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük és/vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.  
Ajánlattevő által csatolandó dokumentumok:  

 a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői 
nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely 
pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszony 
keretében kerül foglalkoztatásra az ajánlattevő által (munkaviszony, 
megbízási jogviszony stb.); 

 a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; 

 a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya; 

 a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely 
alapján megállapítható az alkalmassági feltételben meghatározott 
szakmai gyakorlati idő megléte. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy a szakember szakmai tapasztalatának alátámasztására 
a szakember által ellátott feladat időtartamát minden esetben 
években és hónapokban szíveskedjenek megadni. Párhuzamos 
projektek esetében a párhozamos gyakorlati idő kizárólag egyszer 
vehető figyelembe, tehát az alkalmassági minimumkövetelmény 
szerinti szakmai tapasztalat meglétének igazolása átfedések nélkül  
szükséges. 
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Az alkalmassági követelmények igazolására az ajánlattevő más szervezet kapacitására is 
támaszkodhat a Kbt. 65. § (7)-(8), (9) és (11) bekezdésének rendelkezései szerint. 
 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
 
A műszaki-szakmai alkalmassági követelmények igazolása keretében, továbbá a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A szakemberre vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, 
amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás érvényesülését a teljesítésben.   
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a megjelölt szakember teljesítésben való 
közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése a szerződés 
felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a 
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. 
 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben a bemutatott szakember nem áll 
az ajánlattevő alkalmazásában, úgy a szakembert a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira tett 
nyilatkozatban megjelölni szükséges.  
 
 
 

13./ AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA A KBT. 71. § (2) bek. ALAPJÁN  
(Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont)  

 
A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 
 
Értékelési részszempont neve: Súlyszám 
1. Ajánlati ár a teljes vállalkozói díjra 
vonatkozóan (nettó Ft) 
 

90 

2. A felhívás 8. pontjában meghatározott 
240 napos teljesítési határidőnél kedvezőbb 
teljesítési határidő vállalása (naptári 
napokban megadva) 
 

10 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 
Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 
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A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

 
Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet segítségével: 
P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő számára ezen értékelési részszempont esetében a minél kisebb vállalás a kedvezőbb. 
 
A 2. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, az alábbi képlet segítségével: 
P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő számára ezen értékelési részszempont esetében a minél kisebb vállalás a kedvezőbb. 
 
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot, 
a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz arányosan viszonyítva kapja meg az adott értékelési 
részszempont szerinti pontszámát. 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
részszempontonként összeadásra kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
 
A 2. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Felolvasólapon az ajánlattevő 
kizárólag azt a naptári napokban meghatározott időtartamot írhatja be, amely kedvezőbb határidőt 
a felhívás 8. pontjában napokban meghatározott 240 napos teljesítési időhöz képest vállal (így 
tehát például 210 napot).  
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás 8. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest 
nem kíván előteljesítést vállalni, akkor a felhívás 8. pontjában szereplő 240 napot napot kell a 
Felolvasólapra beírnia, amelyre Ajánlatkérő 1 pontot ad. 
 
Ajánlatkérő rögzíti továbbá a Kbt. 77. § (1) alapján, hogy a 2. értékelési résszempont esetében a 
200 nap, illetve annál kisebb megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 
pont) (értékelési felső limit). 
 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb ajánlati 
elemet jelentő vállaláson felüli vállalások esetében is, a többi ajánlat pontszámának kiszámításakor a 
legkedvezőbbnek minősülő ajánlati elem értéke kerül a képletben behelyettesítésre. 
 
A Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy a 2. értékelési 
részszempont szerinti teljesítési határidőre vonatkozó ajánlattevői megajánlás alátámasztása 
érdekében az ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a szerződés teljesítése tekintetében 
elkészített, havi bontású vonalas ütemtervet, amelyben valamennyi teljesítési helyszín 
feltüntetésre kerül, valamint valamennyi szerződéses feladat elvégzésének időtartama 



“Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság területén a KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében” 

 

11 
 

megállapítható. Az elkészített ütemtervnek nem szükséges dátumszerűen meghatározott 
időpontokat tartalmaznia, azonban a vállalt teljesítési időtartam (x nap) lebontásának, 
részletezésének és alátámasztásának egyértelműen ki kell derülnie belőle. Felhívjuk az ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy az ütemterv tartalma (a vállalt időtartamok tekintetében) a szerződés kötelező 
részét fogja képezni, amelynek betartása a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettsége, és az 
kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően módosítható. 
 

14./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ (Kbt. 50. § (2) bekezdés o) pont) 

 
2017. január 23. (hétfő) 12:00 óra 
 

15./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME (Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont)  

 
Név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. Titkárság 
 
Az ajánlat írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Ajánlatkérő tájékoztatja 
továbbá az ajánlattevőket, hogy a személyes leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi 
határidő lejártáig munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9.00-13.00 óráig, 
az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 

16./ AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont)  

 
Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül 
becsatolásra, úgy ajánlattevő köteles annak hiteles vagy felelős magyar fordítását is az ajánlathoz 
csatolni. 
 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat 
tartalmát. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői 
hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok 
értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
 

17./ AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK 
FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK (Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont)  

 
Az ajánlatok bontásának helye: 
Név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – Igazgatói Iroda 
 
Időpontja:  
2017. január 23. (hétfő) 12:00 óra 
 
Jelenlétre jogosultak:  
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a közbeszerzés – a Kbt. 19.  § alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok felbontásáról és 
ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
megküld az összes ajánlattevőnek. 
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Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 
kezdeményezésre az eljárást megindító felhívást. 

  

18./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA (Kbt. 50. § (2) bekezdés s) pont)  

 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

 

19./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 
1. Az ajánlatot írásban és zártan, egy (1) eredeti papír alapú példányban, valamint (a papír 

alapú ajánlatot beszkennelve tartalmazó), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
egy (1) elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD) kérjük benyújtani. 

 
„AJÁNLAT - Földtani alapszelvények rekonstrukciója a KEHOP-4.1.0-15-2016-

00019 projekt keretében” 
 

2. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 
érdekében – az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.56 § (1) 
bekezdése szerint), írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az alábbi 
elérhetőségen: 

 
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 

címzett: dr. Kozák- Demendi Ágnes 
fax: +36-1-328-06-31 

e-mail: kozak-demendi.agnes@nagyeskiss.hu 
 

Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a lehető leggyorsabb válaszadás érdekében 
a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket szíveskedjenek e-mail útján, szerkeszthető word 
formátumban is megküldeni.  Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 
telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.  

 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, 
e-mail-en adja meg a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően. A Kbt. 56. § (2) bekezdése 
alapján a kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi 
és megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az 
ajánlatkérőnél jelezte, 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. 

 
3. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második 

legkedvezőbb ajánlattevővel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben 
megjelöli. 

 
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges 

teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A 
megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok 
(dokumentáció) tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell 
tartaniuk.  

 

mailto:demendi.agnes@nagyeskiss.hu
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Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárásban kizárólag azok a 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító 
felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  
 

5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények: 

 Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell 
benyújtani. 

 A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az eljárás megnevezését, 
és ajánlatkérő nevét. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott 
küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő 
felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott 
küldemények kockázatát ajánlattevő viseli. 

 Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s 
oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem 
kell, de lehet számozni. 

 Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, 
által készített – nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. 

 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek 
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely 
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak. 

 az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként 
felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az 
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
 

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében, illetve ajánlathoz csatolni kell 
a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.  

 
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt 

nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat 
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

 
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő 

-, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek 
aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban 

cdp://1/A0600005.TV/


“Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság területén a KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében” 

 

14 
 

dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az 
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).  

 
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy 
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv 
harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az 
ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő 
az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely 
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), alvállalkozó 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. 

 
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja 
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).  
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. 
Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 

 
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó 

dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése 
tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni. 
 

9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi 
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

 
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek 

megfelelően biztosítja.  
 

11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 

 
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. 
 

13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) és 114. § (2) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

 
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az 

ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


“Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság területén a KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében” 

 

15 
 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

 
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 
 

16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

 
17. Árfolyamok: Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az 

ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. Az ajánlatban esetlegesen szerepeltetni kívánt, 
devizában rendelkezésre álló adatok forintban történő megadása során a következőket 
kérjük: az árbevételi adatok tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes 
devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti 
ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 

 
18. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

19. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást tart az eljárás 
során.  
A helyszíni bejárás időpontja: 2017. január 17. (kedd) 11:00 óra 
A helyszíni bejárás találkozási helyszíne: Szalamandra Ház, 3762 Szögliget, Külterület 
 
Ajánlatkérő kéri a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a helyszíni bejáráson 
történő részvételi szándékukat legkésőbb 2017. január 16. napján 12:00 óráig 
szíveskedjenek e-mail vagy fax útján külön jelezni Ajánlatkérő részére a felhívásban 
megadott kapcsolattartási elérhetőségeken, a helyszín bejáráshoz szükséges gépjárművek 
megfelelő számban történő biztosítása érdekében. 
 

20. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
 

 A munkálatok során az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti támogatást 
biztosít. 

 A munkálatok során külön egyeztetés szükséges a beavatkozások végrehajtása során 
keletkező kőtörmelékek, faanyagok, nyesedékek további sorsáról.  

 A munkálatok során figyelembe kell venni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény előírásait, úgymint, hogy védett természeti területen a fakivágás engedélyköteles 
tevékenység. 

 A kivágott fákat át kell adni az érintett területek vagyonkezelőjének/tulajdonosának. 
 

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. január 12. 
   


