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Ajánlattételi felhívás 

 
 
1. Az Ajánlatkérő: 

 
Budakalász Város Önkormányzat  
cím:  2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
telefon:  +36 26-340-266 
fax:  +36 26-340-494 
e-mail: polgarmester@budakalasz.hu 
képviseli:  Rogán László polgármester 
 

2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
 
Topinform Bt. 
telefon:  +36 1/796 1029 
fax:  +36 1/796 1001 
email:  toperczer.ferenc@kozbeszerzes.com  
képviseli:  Toperczer Ferenc felelős közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstromszám 00180) 
 

3. A választott eljárás: 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 
115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, jelen felhívás megküldésével 
közbeszerzési eljárást kezdeményez. Az eljárás során a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
szabályait alkalmazza a 115. §-ban foglalt eltérésekkel. 
 
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 
 
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képezi, Ajánlatkérő az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet szabályait is megfelelően fogja alkalmazni. 
 

4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 
 
Az ajánlattételi felhívás mellett az ajánlattevők az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is 
közvetlenül, elektronikus úton, térítésmentesen kapják meg 2. pontban szereplő e-mail 
címről. 
 
A közbeszerzési dokumentumok vételét vissza kell igazolni faxon vagy e-mailben a Felhívás 
2. pontjában megadott címre. A visszaigazolásban meg kell adni a kapcsolattartásra kijelölt 
személy telefonszámát, fax számát és e-mail címét. 
 
A közbeszerzési dokumentumok az alábbiak: 
 
- Ajánlattételi felhívás 
- Az ajánlattételt elősegítő közbeszerzési dokumentáció iratmintákkal 
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- Műszaki dokumentáció 
o Műszaki leírás 
o Felmérés - homlokzat 
o Felmérés – alaprajz-metszet 
o Tervezett alaprajz-metszet 
o Tervezett homlokzat rajza 
o Gépészeti tervek 

- Árazatlan költségvetés 
- Vállalkozási szerződés tervezete 

 
5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 
Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelése, nyílászárócseréje, 
fűtéskorszerűsítése és napelemes rendszer telepítése. 
 
Az épület egyszintes. A felújítás során sor kerül az épület tetőszigetelésére, homlokzati 
hőszigetelésére, nyílászáró cserékre, fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint napelemes 
rendszer kialakítására. A teljes épület belső tereinek festését is meg kell oldani. 
 
A vállalkozó feladata minden felmerülő engedély beszerzése, az engedélyek kiadásához 
szükséges dokumentumok elkészítése. Az engedélyező szerveknek fizetendő díjakat az 
ajánlatkérő fizeti meg. 
 
Főbb felújítási munkák: 
 
Külső falszigetelés   360 m2 
Tetőszigetelés (hő és víz)  185 m2 
Lapostető szigetelés (hő és víz)  130 m2 

Lábazat szigetelés   48 m 
Festés     kb. 1.300 m2 

Hidegburkolás    150 m2 

Melegburkolás    40 m2 

Ytong falazás     35 m2 

 
Bejárat ajtó:     2 db 

Egyéb ajtó:    5 db 
Bukó-nyíló ablak   29 db 

 
Tető hájazat csere (lécezés és cserép) 250 m 
Lefolyó és eresz csatorna csere:  65 m 
Eresz szegély csere   46 m 
 
Utólagos fal vízszigetelés  
42 cm mélységben   61 m 
 
Min. 260Wp specifikus telj napelem 14 db 
telepítése hálózati engedélyezéssel 
Min 3,7 KWac névl. telj. inverter 1 db 
 
Min. 35 KW kondenzációs kazán  
telepítése, szerelvényekkel   1 db 
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Fűtési vezetékek cseréje   40 m 
 
Radiátor csere    52 db. 
Kémény kialakítása   1db 
Kazán elektromos ellátása,  
automatika    1 db 

 
6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásra kerül: 
 
Vállalkozási szerződés 

 
7. A teljesítés határideje 

 
A kivitelezés végső határideje a munkaterület átadásától számított 70 nap. 
A határidő magába foglalja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát is. 
 
Érvénytelen az az ajánlat, amelyben a végső határidőt meghaladja a vállalt teljesítési határidő. 
 
A vállalt teljesítési határidő az ajánlatok értékelésének szempontja. 
 
Előteljesítés lehetséges a vállalt határidőhöz képest. 

 
8. A teljesítés helye: 

 
Budakalász, Budai út 10. 
NUTS Kód: HU 102 
 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

 
Az ellenszolgáltatás kifizetése során a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6)-(7) bekezdése valamint a 
322/2015. (X:30.) Korm. rendelet 30, 31, 32/A. § irányadó. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni. 
 
A szerződéskötés valutaneme forint (HUF). 

 
Ajánlatkérő 1 db előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. 
 
Az igénybe vehető előleg  az Áfa nélküli teljes ellenszolgáltatás 30 %-a. 

 
10. Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírás: 
 
10.1. Többváltozatú (alternatív) ajánlat: 
 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
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10.2. Részajánlattételi lehetőség: 
 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé 
részajánlatok tételét, tekintettel a munkafolyamatok összefüggésére, egymásra 
épülésére és a rendelkezésre álló relatív csekély időtartamra. 

 
11. Közös ajánlat 

 
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be 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. 
 
Közös ajánlat esetén: 

 
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. 
 
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] 
kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
Az ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet 
létrehozását a szerződés teljesítésére. 
 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint értékeli. 
 
A legjobb ár-érték arány megítélése során figyelembe vett szempontok: 
 
Kért ellenszolgáltatás (ajánlati ár)  Súlyszáma 70 
Teljesítés vállalt időtartama   Súlyszáma 15 
Vállalt teljes körű jótállás időtartama  Súlyszáma 15 
 
Adható pontszám: 1-10. 
 
Értékelési módszer az 1. részszempontnál: 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. a pontja szerinti 
lineáris arányosítás. 
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Értékelési módszer a 2. részszempontnál: 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. ba pontja szerinti 
fordított arányosítás. 
 
Értékelési módszer a 3. részszempontnál:  
 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. bb pontja szerinti 
egyenes arányosítás. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározza a teljesítés vállalt határidejére és a 
jótállás időtartamára vonatkozó ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még 
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad. 
 
Határidő esetében: 60 nap. 
Jótállás időtartama esetében: 60 hónap 
 
A megkövetelt minimális jótállási időtartam 24 hónap. Az az ajánlat, amely 24 hónapnál 
rövidebb időtartamot tartalmaz, érvénytelen. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 
ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 
Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot. 
 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
13.1 Az előírt kizáró okok: 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. 
 

13.2 Az előírt kizáró okok igazolási módja: 
 

Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn 
nem állásáról nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontját a 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 
Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. 

 
14. Az alkalmassági követelmények,  
 

Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. 
 
15. Az ajánlattételi határidő: 

 
2017. június 6.  10:00 óra 
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16. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 
Ügyfélszolgálat 
 

 
17. Az ajánlattétel nyelve:  

 
Magyar 
A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 
 

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

 
Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 
B épület, tárgyaló 
 

18.2 Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 
 
Megegyezik a felhívás 15. pontjában meghatározott időponttal. 
 

18.3 Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek 
jelen. 

 
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 
Az ajánlati kötöttség a tárgyalás lezárásával a végső ajánlatok megtétele határidejének 
lejártakor jön létre és az időtartama ezen időponttól számított 60 nap. 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) 
bekezdésére. 
 

20. Ajánlati biztosíték 
 
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 
 

21. A szerződés biztosítékai: 
 
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy 
késedelem esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az 
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított szerződéses érték 0,2 %-a, legfeljebb azonban a tartalékkeret és ÁFA 
nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kötbér fentiek szerinti 
maximumának elérése esetén ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat. 
 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési 
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biztosíték): tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. 
 
A teljes körű jótállás időtartama értékelési szempont, minimum 24 hónap. 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jóteljesítési biztosíték): a 
jótállás időtartamára a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-a 
A biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőre kell rendelkezésre bocsátani, a 
(6) bekezdés a) pontja szerint. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a biztosítékot határidőre 
rendelkezésre bocsátja. 
 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok 
 
Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel nem kapcsolatos. 
 

23. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk: 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a 
szerint biztosítja. 
 
Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 

24. A tárgyalásra vonatkozó információk 
 
A tárgyalás helyszíne: 
 

Budakalász Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
cím:  2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 
Az első tárgyalás időpontja: 
 
  2017. június 12.  10:00 óra 
 
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja magának a 
jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson. 
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása 
szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a 
következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. 
Több forduló esetén az ajánlatkérő nem kíván élni az ajánlattevők létszámának 
csökkentésével. 

 

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat 
írásban történő beadására. 
 
A Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok 
beérkezését követően úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok 
bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. 
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25. Egyéb információk: 

 
25.1 Az eljárás eredményéről szóló értesítés: 

 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) 
bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének 
megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az 
elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az 
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor 
kerüljön. 
 

25.2 Szerződéskötés: 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) 
bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés 
nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - 
az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.  
 

 
25.3 Formai előírások: 

 
A ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 papír alapún példányban, írásban, zárt 
borítékban kell benyújtani. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:  
 „Budakalász – Budai úti bölcsőde - Ajánlat - Tilos felbontani a határidő 
lejártáig.” 
Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus 
másolati példányban is be kell nyújtani CD vagy DVD adathordozón. 
Az adathordozónak a részletes költségvetést szerkeszthető xls formátumban is 
tartalmaznia kell. 
 

25.4 A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 

 
25.5 Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz 

csatolni: 
 
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, 
 

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást, 
 

3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás hiányában nemleges nyilatkozatot. 
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25.6 Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében. 
 
25.7 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A 
dokumentumot eredeti példányban kell benyújtani. 

 
25.8 Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani 

arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. Alvállalkozó bevonása a Kbt. 138. §-ának megfelelően 
történhet. 

 
25.9 Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-
e. 

 
25.10 Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat, a 24.7 pont szerinti kivétellel, a Kbt. 47. 

§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani  
 

25.11 Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is 
köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 

 
25.12 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 

az ajánlattevőt terheli. 
 

25.13 Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt 
konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

 
1. tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
2. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
3. tartalmazza a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, 

hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt 
képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé 
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

4. tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés 
megtörténhet; 

5. tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy 
egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák 
megvalósításáért; 

6. tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben 
vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak, 



- 
Budai úti bölcsőde felújítása 

12 

7. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bizonytalan, jövőbeni 
esemény bekövetkeztétől.(Ptk. 6:116. §) 

 
25.14 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően 
előír. 

 
25.15 Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni káreseményenként az ajánlati árnak megfelelő értékre. 

 
25.16 A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei az irányadóak. 

 
25.17 Ajánlatkérő biztosítja az építési beruházás helyszínének megtekintését 

munkanapokon, 10:00 és 14:00 óra között, a folyó munka megzavarása nélkül. 
 
 

26. A felhívás megküldésének napja:  
 

2017. május 28. 
 

Kelt: Budakalász, 2017. május 28. 
 

 


