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1 Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Ajánlatkérő neve: Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft. 

Ajánlatkérő címe: 8983 Ormándlak, Külterület 037/7 hrsz. 

Telefon: +36-30/981-6242 

Kapcsolattartó: Farkas Júlia 

E-mail: gocsejpig93@gmail.com 
Honlap címe: http://www.gocsejpig.hu 

 

További információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: 

Eljáró neve:  MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em.) 

Telefon:  +36 1666 3750 

Telefax:  +36 1666 3749 

Kapcsolattartó:  dr. Poroszkai-German Gabriella, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

(lajstromszám: 503) 

E-mail:  kozbeszerzes@multicontact.eu 

Honlap címe: http://www.multicontact.eu/ 

2 A közbeszerzési eljárás fajtája: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113.§-a szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

3 Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:  

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul 

és teljeskörűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan - a regisztrálási adatok megkérésének 

kivételével - hozzáférhetővé teszi, figyelemmel a Kbt. 39.§ (1) bekezdésére A közbeszerzési 

dokumentumok, így különösen a műszaki leírás az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától 

elérhető lesz a következő linken: http://www.gocsejpig.hu. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkező közbeszerzési 

dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett - a fenti linken, azok közvetlen megküldésének a 

napjától szintén elérhetőek lesznek.  

Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével 

kapcsolatban, az ajánlattevő oldalán felmerült technikai problémákért. 

Az elektronikus úton, a gazdasági szereplők számára korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 

hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt gazdasági 

szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumokat 

ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 

elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet a letöltést követően az ott 

mailto:gporoszkai@multicontact.eu
http://www.multicontact.eu/
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megadott regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával, a kozbeszerzes@multicontact.eu e-mail címre 

való megküldéssel kell igazolni. 

4 A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy:  

45000000-7 Építési munkák 

 

Főbb feladatok: 

Feladat az épület acél csőváz szerkezetének - a régi festés és rozsda homokfúvással történő letisztítása 

után - új védőréteggel való ellátása, speciális elektrosztatikus festési módszerrel.  

A 4. épület elektromos fűtésigényének illetve a telep villamos energia igényének gazdaságos 

biztosítása érekében egy kb. 5 kWp kapacitású napelemes kiserőművet kell telepíteni. 

A fentiekben ismertetett korszerűsítési munkálatok tartószerkezeti elem átalakítását nem érintik, az 

épület műszaki paraméterei (méretei, térfogata) nem változnak. 

Egy épület 1000 m2. 

Az ólakban végzendő belső lagúna építése során alkalmazott gépi munkáknál korlátozó tényező, hogy 

a vasszerkezetet összekötő vasak belmagassága 250 cm. 

4. jelű épület: (malacnevelő) 

A 4. jelű épületben az alábbi építési munkákkal járó korszerűsítést kell elvégezni: 

A meglévő vasalt beton padozat feltörése után a padozat szintje alá kerülő „lagúnás” rendszerű 

trágyagyűjtő és elvezető készítése a feladat, mindhárom teremben azonos módon és méretekkel. (Lásd 

terveken!) 

Az istálló három önálló teremre kerül szétválasztásra. A 4. istálló I. termében kerül kialakításra a 

„fiaztató” 28 db-os férőhellyel (fiaztató kerettel, lásd F-01 számú technológiai alaprajzot!) 

Az épületben termenként két - két lagúna készítése a feladat, a padozat alásüllyesztett kivitelben, 

mindkettő oldal alatt az istálló teljes hosszában trágyalevezető csőhálózat beépítésével, az épület 

lejtésével megegyező irányú elvezetéssel. 

Az épület hosszirányú lejtése miatt a trágya lagunák termenként két közbenső elválasztással kell, hogy 

készüljenek.  

mailto:gporoszkai@multicontact.eu
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A lagunák lefedése poliészter anyagú áthidaló gerendázatra kerülő 60/40 cm raszter méretű műanyag 

taposóráccsal illetve a fiaztató keret alatt 60/60 cm raszter méretű öntöttvas taposóráccsal történik. 

A műanyag taposórács felületen az egyes fiaztató keretek között meleg vizes malacmelegítő lap kerül 

elhelyezésre. 

Az épületben az átalakítással együtt teljes etetés és itatástechnológiai illetve fűtési és világítási 

korszerűsítés készül, a vonatkozó tervlapok és villamos tervek szerint. 

5. és 6. jelű épületek: 

Mindkét épület kocaszállásként üzemel, illetve a korszerűsítés után hosszabb távon is ez lesz a 

telepített funkció. 

A rácspadozat technológiai elemként szerepel, 240*50*10 cm méretben. 

Az épületben az átalakítással együtt teljes etetés és itatástechnológiai illetve fűtési és világítási 

korszerűsítés készül, a vonatkozó tervlapok és villamos tervek szerint. 

A két épület felújítása – a trágyalagúnák kialakítása kivételével - megegyezik a 4. jelű épületével. 

A részletes szakági műszaki leírásokat, az árazatlan költségvetést, a beépített technológiai elemek 

listáját a műszaki dokumentáció tartalmazza.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ 

(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a 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 történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának 

komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése 

érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség 

bizonyítása az ajánlattevő feladata. 

5 Szerződés meghatározása:  

Átalánydíjas vállalkozási szerződés. 

6 Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás 

időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és 

szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: 

a) Késedelmi kötbér 

b) Meghiúsulási kötbér 

c) Hibás teljesítési kötbér 

d) Jótállási kötelezettség 
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A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a 

kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi 

a szerződést. 

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186. §): 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a kötbérterhes határidőket olyan okból, amelyért felelős, 

elmulasztja, úgy az Ajánlatkérő jogosult minden késedelmes nap után a nettó vállalkozó díj 1%-nak 

(azaz egy százalék), összesen azonban legfeljebb 10%-nak (tíz százalék) megfelelő Késedelmi kötbért 

érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben. 

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186. §): 

A szerződés meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő jogosult a nettó vállalkozó díj 20%-nak (azaz húsz 

százalék) megfelelő Meghiúsulási kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben. 

Hibás teljesítési kötbér: 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit megsérti, 

úgy az Ajánlatkérő jogosult a nettó Vállalkozói Díj 1%-nak (azaz egy százalék) megfelelő Hibás teljesítési 

kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben, minden egyes hibás teljesítéssel érintett, – az 

árazott költségvetés szerinti – munkarész után, legfeljebb azonban a nettó Vállalkozói Díjának 15%-ig. 

Jótállási és szavatossági igény, a hibás teljesítési kötbérrel együtt nem érvényesíthető. 

Jótállási kötelezettség: 

A jótállási időszak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítva mind a technológia, 

mind a ventilátorok és az építési munkák vonatkozásában minimum 12 hónap, maximum 36 hónapig 

tart.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait 

a szerződés tervezete tartalmazza. 

7 Annak a feltüntetése, hogy keretmegállapodás kötésére, dinamikus 

beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására 

sor kerül-e:  

Egyik beszerzési módszer alkalmazására sem kerül sor. 

8 A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:  

A szerződést a szerződéskötéstől számított 21 hónapon belül kell teljesíteni, de legkésőbb 2019. 

október 1-ig. Amennyiben a 21 hónap időtartam 2019. október 1. utána járna le, abban az esetben is 

a véghatáridő 2019. október 1. 

A munkaterület átadását Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számítva legkésőbb 10 napon belül tervezi. 
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezés helyszínén lévő 12 ólból 11 épületben 

jelenleg is állatok vannak. Minden felújítandó ólban meg kell oldani az állomány áttelepítését, hogy a 

beruházás megkezdődhessen. Ebből következik, hogy egyszerre nem végezhetők a munkálatok 

mindhárom ólban, azaz egyes munkafolyamatokat más-más időintervallumban lehetséges elvégezni 

az épületekben. Ajánlattevőnek ezen körülményre is figyelemmel kell szakmai ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania. 

9 A teljesítés helye:  

8983 Ormándlak Külterület 037/7 hrsz. 

10 Az ellenszolgáltatás teljesítésének a feltételei, vagy a vonatkozó 

jogszabályokra való hivatkozás: 

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). 

Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, általános 

forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg előlegként történő 

kifizetését kérni.  

Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján 

teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az 

előlegről a számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg a harmadik részszámlában teljes egészében 

elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a 

szerződés tervezete tartalmazza.  

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy előleget kíván-e igénybe venni nyertessége esetén. 

Nyertes ajánlattevő a végteljesítés igazolás alapján, 3 db részszámla és egy 1 db végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák benyújtására a szerződéstervezetben részletesen 

meghatározottak szerint lesz lehetősége a nyertes ajánlattevőnek. 

A szerződésben szereplő feladatok elvégzéséért az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) 

bekezdése, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 30-32.§-a és a 32/A-B.§, és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésben 

foglaltakra tekintettel történik banki átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési 

határidővel, teljesítési igazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében. A 

késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155.§-a az irányadó. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint: 
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(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 

000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - 

visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 

napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás 

erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az 

ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a 

kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra 

nem terjed ki. 

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

A részletes finanszírozási feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

szerződéstervezet tartalmazza. 

11 Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 

(alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat tételének lehetőségét kizárja.  

12 Annak a meghatározása, hogy az ajánlatkérő biztosítja-e a 

részajánlattétel lehetőségét: 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak a beszerzés egészére tehet 

ajánlatot, tekintettel arra, hogy a megvalósítandó feladatok egy műszaki egységet képeznek, az egyes 

munkarészek kialakítása csak a többi munkarésszel szoros összhangban végezhető. Az építési 

munkálatok és a megvalósítandó technológia szoros összefüggésben áll egymással mind műszakilag, 

mind jogilag, azok különválasztása jelentős hátránnyal járnak Ajánlatkérő számára. A folyamatos 

termelés biztosításának feltétele a munkálatok szoros egymásutánisága és az időrendiség betartása. A 
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technológia beszerelése csak a nyílászárók beszerelése és a padozat elkészülte után, az építési 

munkálatokkal szoros összefüggésben történhet. 

13 Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 

minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontokat értékel, amelyek között az ár vagy költség is 

szerepel. 

Sorszám Értékelési részszempont súlyszám Ajánlatkérő számára 
kedvezőbb 
megajánlás 

1.  Szakmai ajánlat 5 - 
2.  Feltételekhez nem kötött jótállás 

időtartama (hónap) (minimum 12 
hónap) 

25 
Legmagasabb 

3.  Ajánlati ár (nettó Ft) (nettó kivitelezési 
vállalkozási díj) 

70 
Legalacsonyabb 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

1-100 

Nem egész számok esetén Ajánlatkérő két tizedesjegyig számolja a pontszámokat. 

A ponthatárok közötti pontszámok megadási módszerének ismertetése: 

Az 1. részszempont esetében pontozásos. A 2-3. részszempont esetében értékarányosítás. 

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd 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. 

Az értékeléssel kapcsolatos további információkat a Közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi 

dokumentáció része tartalmazza. 
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14 Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok felsorolása: 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) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia: 

a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

b) Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint kell 

eljárnia, azaz nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 

fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok igazolására (ide nem 

értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokat) elfogadja az ajánlattevő 

által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, 

amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 

által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is benyújthatóak. 

A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 

(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 

ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 

nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
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14.1 Öntisztázás 

A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 

fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) 

bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy bírósági felülvizsgálata annak megtámadására 

irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 

kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 

hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy bírósági 

felülvizsgálata annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) 

bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 

megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a 

gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles 

benyújtani. 

15 Az alkalmassági követelmények: 

15.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

P1)  

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt - adott 

esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát a jelen felhívás 

megküldésének napját közvetlenül megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 

vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. Illetve ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési és/vagy sertéstenyésztéssel kapcsolatos 

technológia (pl. malacnevelő, vagy fiaztató vagy egyedi-csoportos kocaszállás) építési vagy felújítási 

tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 

névjegyzékében megjelenített, P1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a 

gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és 
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a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az 

ajánlatkérő a P1) pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.  

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban 

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 

alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 

által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 

szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerinti 

igazolási módok helyett. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fenti iratokkal azért 

nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 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 a beszámoló, 

illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 

elfogadott módjáról. 

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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 Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 

kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A 
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kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 

az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó 

felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat 

csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 

ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az 

igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 

felvilágosítást kér. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 

legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.  

A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági 

szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 

eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására köteles benyújtani. 

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 

igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 

illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 

ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

Alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:  

P1)  

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás 

megküldésének a napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben 

(működésének ideje alatt)  

 

a) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek összességét tekintve nem 

érte el legalább a 210.000.000 Ft-ot, valamint 

 

b) a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek 

összességét tekintve nem érte el legalább az 150.000.000 Ft-ot. 

 

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
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vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, 

ha közülük egy felel meg. A P.1. pont esetében tehát együttesen is megfelelhetnek. 

 

15.2 Műszaki-szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa 

igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

M1)  

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 

5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásaira 

vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés 

szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az 

alábbi tartalommal: 

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve; 

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy 

neve és telefonszáma vagy e-mail címe, 

c) a teljesítés helye, 

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), 

e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) 

időpontja év, hó, nap részletezettséggel, 

f) építési beruházás mennyisége (oly módon megadva, hogy az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen), 

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly 

módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés 

egyértelműen megállapítható legyen.  

A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a 

részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A 

referencia igazolás tartalmára vonatkozó adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított 

igazolásban, a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy a referencia igazolás 

tartalmazza, tájékoztató jelleggel, a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését 

is. 
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M2)  

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon 

szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:  

a) a szakember neve, 

b) annak a pozíciónak [M1)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, 

c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog, 

d) nyilatkozat arról, hogy milyen jogviszony keretében kívánja ajánlattevő a szakembert a teljesítésbe 

bevonni. 

 

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:  

A szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember 

nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről (a szakmai 

önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló 

dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell 

az alábbiakat: 

a) a szakember neve, végzettsége, 

b) a szakember munkáltatójának/foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a 

szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy 

alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, 

c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre 

áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan 

kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését 

bármilyen szempontból akadályozná. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai 

nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai 

nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. 

Ajánlattevő nyertessége esetén az M1) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára 

szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. 

Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem 

rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 

131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt 

szerződést ajánlatkérő. 
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A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére 

jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja 

a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. 

M3)  

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 21. § (2) h) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközöket, berendezéseket, valamint műszaki felszereltségét. Az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására csatolni kell azt a dokumentumot, melynek 

alapján igazolt, hogy ajánlattevő a megadott eszközzel rendelkezni jogosult. (forgalmi engedély, bérleti 

szerződést vagy eszköznyilvántartó lap stb.) 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak 

megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 

pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt 

dokumentumok helyett. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban 

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 

30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 

alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 

által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 

szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt 

igazolási módok helyett. 

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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.  

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. 
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Figyelemmel azonban a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére 

- rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 

referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti 

igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben rész vesz a szerződés, vagy 

a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az 

ajánlattevő saját kapacitásával együtt biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szaktudás, 

illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 

kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 

tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 

teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő 

bevonás mértéke a jogszabályi feltételeknek megfelel.  

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 

kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 

az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó 

felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat 

csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 

ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az 

igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 

felvilágosítást kér. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 

legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 

legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.  

A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági 

szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 

eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására köteles benyújtani. 
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 

igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 

illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 

ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

Alkalmassági minimumkövetelmények: 

M1) 

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven 

belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített  

 1 db legalább 700 négyzetméter alapterületű állattartó telep építésére és/vagy felújítására 

és/vagy bővítésére vonatkozó referenciamunkát és 

 1 db egyedi-csoportos kocaszállás technológia megvalósítását tartalmazó kivitelezési munkára 

vonatkozó referenciamunkát. 

Ajánlatkérő elfogadja, ha a fenti két munkát egy szerződés keretén belül teljesítette ajánlattevő, de 

legfeljebb 2 szerződés mutatható be a fenti referencia minimumkövetelmények kielégítésére. 

M2) 

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembert: 

legalább egy fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti Építési 

„MV-É” szakterületű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

M3)  

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 db 220 cm alatti 

kabinmagasságú betontörő géppel (pl.: Manitou, Locust).  

Az ajánlattételi határidő: 2018. március 20. 11:00 CET 

16 Az ajánlatok benyújtásának címe és módja: 

MultiContact Consulting Kft.  

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em. 

dr. Poroszkai-German Gabriella, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 503) 

 

Az ajánlatok benyújthatóak személyesen, postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével. 

Az ajánlat postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló 

kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a 

kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevő viseli. 
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17 Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az 

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a benyújtott fordítás szöveghűségéről. 

18 Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Helyszín: MultiContact Consulting Kft.  

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em. 

Időpont: 2018. március 20. 11:00 CET 

Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

19 Az ajánlati kötöttség ideje: 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 

20 Ajánlati biztosítékra vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

21 Közös ajánlattétel: 

Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (8)-(9) szerinti gazdasági társaság alapításának 

lehetőségét kizárja. 

22 A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

Az ajánlatkérő telepe zárt állategészségügyi rendszer 4-es mentes (PPRS, Aujeszky, Brucellozis, 

Leptospirozis) állatállománnyal, melyből következik, hogy az állategészségüggyel kapcsolatos szigorú 

követelmények betartása a beruházásban résztvevő dolgozókra éppúgy vonatkozik, mint az 

ajánlatkérő munkavállalóira. Ezen követelmények betartását szigorúan ellenőrzi Ajánlatkérő, 

megszegésük jogi következményekkel járhat a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: Építési 

beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 

értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 

meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 



 Ajánlattételi felhívás 
Göcsej Pig Mezőgazdasági Termelő Kft. 

 Sertéstelep fejlesztése Ormándlakon 

 
 

 

18 

23 A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak 

megfelelően. 

24 Szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. április 26. 

25 További információk: 

25.1 Az ajánlat: 

- minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,  

- állagsérelem nélkül nem bonthatóan,  

- zárt borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 1 papírpéldányban és 1 az eredeti példányról készült másolatot tartalmazó CD/DVD 

adathordozón kell benyújtani. 

- Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell 

bélyegezni, illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 

matricán legyen. 

- Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 

számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

- Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. A borítékon/dobozon a „Sertéstelep 

fejlesztése Ormándlakon” és „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!” 

megjelöléseket kell feltüntetni. 

- Az ajánlat eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó CD vagy DVD adathordozót jelszó 

nélkül olvasható, nem szerkeszthető formában kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. 

Az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a CD vagy DVD adattartalma megegyezik a papír 

alapon benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

- 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. 

- Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját 

nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia. 

- Az ajánlat — tartalomjegyzéket követő — első oldalaként felolvasólap, illetve ajánlati adatlap 

szerepeljen. A felolvasólapon legalább az alábbi adatokat kell közölni: ajánlattevő nevét, 

székhelyét, a céget képviselő személy nevét, a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég 

cégjegyzékszámát és az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatait. 
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25.2 Az ajánlathoz csatolni kell: 

- Felolvasólapot (Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján);  

- Ajánlattételi adatlapot; 

- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;  

- Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

o  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat; 

Ajánlattevőnek csatolnia kell tehát a Kbt. 66.§ (6) bekezdése vonatkozásában is nyilatkozatát. 

A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. 

- Nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági minimumkövetelményeknek 

való megfelelésről; 

- Nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére 

tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges; 

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

tartalommal; 

- Nyilatkozat előleg igénybevételéről; 

- Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás; 

- Elektronikus adathordozón benyújtott példányról szóló nyilatkozatot; 

- Az ajánlattevő adataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni 

kell elektronikus formában – CD/DVD lemezen/pendrive-on - a változásbejegyzési kérelmet, 

valamint annak beérkezését igazoló e-tértivevényt (elektronikusan); 

- Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási 

címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. 

Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által 

adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, 

abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló 

dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni; 

- Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást; 

- Szakmai ajánlatot 

- Árazott költségvetést. 

25.3 Egyéb előírások és tájékoztatások 

 

a) Ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

b) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, azzal, 

hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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c) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági 

minimumkövetelményeket, tehát a 15. pont P1. és M1.-M3. alpontjaiban meghatározott 

alkalmassági minimumkövetelményeket.  

d) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi 

korlátozás nélküli és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 

e) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

legalább 100 millió forint/év, és ezen belül esetenként legalább 50 millió forint/kár nagyságú 

vagyoni, és legalább 20 millió forint/év, és ezen belül esetenként legalább 10 millió forint/kár 

nagyságú sérelemdíj kárértékre vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosításra. 

f) Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlattételi 

felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában valamely termékre, 

gyártmányra, típusra, szabványra, megoldásra vonatkozó utalás történt, az kizárólag a 

beszerzés tárgyának egyértelműsítését szolgálja. Ajánlatkérő minden olyan megajánlást 

elfogad, amely az ajánlattételi felhívásban vagy a Közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározottakkal szakmailag – műszakilag egyenértékű megoldást képvisel, figyelemmel a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 46.§-ában foglaltakra. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia kell az 

ajánlatában.  

g) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók. 

h) Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell csatolnia a közbeszerzési dokumentumban 

részletezetteknek megfelelően. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai ajánlat a Kbt. 71.§ (8) 

bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem 

egészíthető ki. 

i) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás 

eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § 

(8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 

valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők 

között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

j) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 

k) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra. 

l) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
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m) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági 

szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a 

letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság 

igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. A jelen pontban foglalt feltétel 

szerződéskötéses feltételnek minősül. Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a jelen 

pontban foglalt feltételeket a szerződéskötés időpontjára nem igazolja, úgy azt az ajánlatkérő 

a szerződéstől való visszalépésnek tekinti, és a szerződéskötéstől elállhat, illetve jogosult a 

következő legjobb ár-érték arányú ajánlattevővel a szerződést megkötni, ha az ajánlattevőt az 

összegezésben megnevezte. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan 

elérhető adatbázisból. 

n) Ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet, melynek egy 

részét a „Sertéstartó telepek korszerűsítése című”, VP2-4.1.1.5-16 kódszámú felhívásra 

benyújtott, támogatásban részesített projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. 

o) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 

 

26 Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. március 01. 
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