
 

 
Tárgy: Kemencei mosoda építési kivitelezési munkálatai, RE-STRUCTURE, SKHU/1802/3.1/043 

 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
1. Az ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve:     Kemence Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye:   2638 Kemence, Fő út 77. 
Ajánlatkérő adószáma:   15394112-2-13 
Ajánlatkérő e-mail címe:  kemenceph@kemence.hu 
    

Jelen ajánlattételi felhívás alkalmazására annak értéke és tárgya alapján - Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1) bekezdésére tekintettel közbeszerzési 
eljárás alkalmazása nélkül, az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
szabályaival összhangban kerül sor. A projekt a RE-START akcióterv keretében megvalósuló RE-
STRUCTURE, SKHU/1802/3.1/043 projekt keretében valósul meg.  

 
2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, teljesítés helye 

Kemencei mosoda építési kivitelezési munkálatai (az épület műszaki leírását és a 
tervdokumentációt és építési engedélyét az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza) 

Teljesítés helye: 2638 Kemence, Fő út 99., 433 hrsz. 

 
3. Az eljárás általános leírása 

Az ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban, illetve a mellékelt dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Ajánlattevő ajánlata benyújtásával az teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
ajánlattételi felhívásban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen 
kiadott kiegészítő tájékoztatásokkal, módosításokkal együtt. 

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban 
és a mellékelt dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki 
leírásban és a szerződés tervezetben tett előírásokat. 

A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott az 
ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen 
következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról. 

4. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség 
minimális időtartama 2020. október 31.  

 

5. Kizáró okok 

A kizáró okokat az ajánlattételi dokumentáció (1. melléklet) tartalmazza. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be.  
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6. Ajánlatok értékelési szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegben megajánlott ár szerint bírálja el.  

Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan költségvetési 
kiírás(ok)) kitöltésével (2. melléklet). Az egységárakat magyar forintban kell megadni. A tételekhez 
tartozó egyes nettó egységárakat fel kell szorozni az adott tételhez tartozó mennyiséggel, majd 
összesíteni kell.)  

A Felolvasólapon (3. melléklet) a költségvetés (részletes árajánlat) összesítőjének nettó 
végösszeget kell feltüntetni. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, 
valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az 
ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA 
összegét. 

Az az ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi 
ajánlattal, így azt ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Az ár sem nyersanyag, energia, 
üzemanyag, vagy egyéb árváltozással, jelentős árfolyamváltozással, sem egyéb indokkal 
egyoldalúan nem módosítható. A megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy 
annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. A 
beszerzésre kizárólag egyösszegű árajánlat adható be, ajánlattevő részéről semmilyen árklauzula 
nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött, egy számmal meghatározott ár 
adható meg. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben kell megadni.  
 

7. Teljesítési határidő  

A teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap, előteljesítés az 
Ajánlatkérő hozzájárulásával lehetséges. 

8. Fizetési feltételek 

Ajánlatkérő részszámlázásra a szerződéstervezetben meghatározottak szerint biztosít lehetőséget  
3 db részszámla (20%, 45%, 70% készültségi fok) és 1 db végszámla (100%-os műszaki 
készültségnél). 

Nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult abban az esetben, ha a RE-
STRUCTURE, SKHU/1802/3.1/043 projektre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az 
Ajánlatkérőnek járó projekt társfinanszírozás és megelőlegezés összege az Ajánlatkérő számláján 
jóváírásra került. Az előleg kifizetésére és elszámolására vonatkozó szabályok a 
szerződéstervezetben találhatóak. 

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint átutalással egyenlíti ki. 
Az elszámolás pénzneme: magyar forint. A számlák fizetési határideje a kiállítástól számított 30 
nap.  

A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok (számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény) rendelkezései irányadók, az ÁFA megfizetésére a hatályos 2007. évi CXXVII. törvény, 
különös tekintettel annak fordított ÁFA megfizetéséről szóló 142. § (1) bek. b) pontja irányadó. 

9. Hibás (késedelmes) teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, biztosítékok 

A késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % / naptári nap  
A késedelmi kötbér alapja: a nettó vállalkozói díj. 
A késedelmi kötbér maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg. 
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A hibás teljesítési kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 10%-a. 
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

Jótállás időtartama 24 hónap. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt állapít 
meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. 

Jótállás kezdete: sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjának napja. 

A fentiekkel kapcsolatos, továbbá a vagyon- és felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a 
szerződés-tervezet (1. melléklet)  7. alcíme tartalmazza. 
 

10. Alvállalkozó igénybevétele 

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően meg kell jelölni beszerzésnek azt a részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 

 

11. Ajánlattétellel kapcsolatos költségek 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 

12. Ajánlattevői kérdések, észrevételek, helyszíni bejárás 

Ajánlatkérő jelen felhívásban megadott e-mail címen válaszol a megküldött, jelen ajánlattételi 
felhívást érintő kérdésekre, észrevételekre. Az eljárásban kérdések, észrevételek az ajánlattételi 
határidőt megelőző 3. munkanapig tehetők. Amennyiben a kérelmet ennél később nyújtják be, a 
választ az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

Az ajánlattételi dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal 
megegyező módon közli.  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt – az ajánlattevők értesítése mellett – meghosszabbítja, ha 
a választ (tájékoztatást) nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 
3 munkanappal) megadni. 

Az ajánlattevő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által adott válaszok, tájékoztatások az 
ajánlattételi dokumentumok részeivé válnak. 

Ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 5. 
napon – az ajánlattevő igénye esetén – köteles biztosítani a helyszíni bejárás lehetőségét.  

13. Hiánypótlás, felvilágosítás 

Ajánlatkérő szükség esetén hiánypótlási felhívást küld ajánlattevő részére. Amennyiben 
ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig a 
hiánypótlást/felvilágosítást, indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott 
ajánlat alapján végzi el.  

 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak bármely szakaszában – indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlattevőt ebben az esetben költségtérítés vagy kártérítés 
semmilyen körülmények között nem illeti meg.  

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. Az ajánlatkérés és az ajánlat benyújtása szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 
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Jelen ajánlattételi felhívás az ajánlattevőknek kizárólag elektronikusan kerül megküldésre.  

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 
név: Pongrácz János, polgármester 
Tel.: +36-70-370-5732 
E-mail: kemenceph@kemence.hu 

 
15. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.  

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. 
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

Az ajánlatokat az alábbi táblázat szerinti módon kell benyújtani. 
 
Ajánlat tartalma: 

Árazott költségvetés  
(2. melléklet) 

Excel formában elektronikusan (kizárólag 
elektronikusan)  

Felolvasólap  
(3. melléklet) 

Cégszerűen aláírva PDF formában*  
(kizárólag elektronikusan) 

Nyilatkozat kizáró okokról  
(4. melléklet) 

Cégszerűen aláírva PDF formában*  
(kizárólag elektronikusan) 

Képviseletre vonatkozó jogosultságot 
igazoló okirat (pl. címpéldány másolata) 

Másolati példányban  
(kizárólag elektronikusan PDF formában*) 

*PDF formátum helyett más, azzal egyenértékű szkennelt formátum (jpg stb.) is elfogadható.  

 

Ajánlat benyújtásának módja:  
 
Elektronikus úton a kemenceph@kemence.hu  email címre vagy elektronikus adathordozón (CD, pen-
drive) a 2638 Kemence, Fő út 77. címen munkanapokon 8 és 14 óra között. Elektronikus adathordozó 
átvételéről átvételi igazolás kerül kiállításra.  
 
Kemence, 2020. augusztus 12. 
 
 
   
  Pongrácz János  
  polgármester 
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