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1.  Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (BKK Zrt.) - Beszerzés és Közbeszerzés 

Ajánlatkérő címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Kapcsolattartó személy neve: dr. Göttlinger Anita 

Telefonszám: +36-70-390-3833 

Faxszám: +36-1-235-1044 

E-mail: anita.gottlinger@bkk.hu  

2.  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei 

 Ajánlatkérő Dokumentációt készít. 

Ajánlatkérő a Dokumentációt a jelen Ajánlattételi felhívással együtt, azzal 

egybeszerkesztve, az ajánlattételre felhívott Gazdasági Szereplőknek egyidejűleg, 

térítésmentesen, fax és e-mail útján közvetlenül bocsátja rendelkezésre. 

3.  A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

Tárgy: 

„Kálvin téri gyalogos aluljáró teljes körű felújításának tervezési szolgáltatásai” 

Mennyiség: 

Az érintett aluljáróra vonatkozóan 1darab engedélyezési tervdokumentáció és 1 darab 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 

71220000-6 

4.  A szerződés meghatározása 

 Vállalkozási szerződés 

  

mailto:anita.gottlinger@bkk.hu
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5.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 
1. részteljesítés: Az engedélyezési tervdokumentáció leszállítása, a teljesítés határideje 

a 2015. március 5. napja. 

2. részteljesítés (végteljesítés): A kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje 

2015. május 15. napja 

6.  A teljesítés helye 

 Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A 

teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) 

leadásának helyszíne: Ajánlatkérő székhelye. 

7.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás 

 Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Nyertes Ajánlattevő a feladatok szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését 

követően jogosult a számla kiállítására és benyújtására.  

A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:130. §-a szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 

§-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. 

A számlázásra vonatkozó részletes információkat az ajánlattételi dokumentáció 

mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

8.  Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot 

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

9.  Az ajánlatok értékelési szempontja 

 Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési 

szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. a) pont] bírálja el. 

Az ajánlati ár átalányár jellegű, tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő 

költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 

kivéve az ÁFA összegét. 

A Nettó ajánlati átalányárat a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, 

pozitív egész arab számban. 
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10.  A kizáró okok 

 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 

foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, akivel 

szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 

A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 

hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni. 

Továbbá Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése 

szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 

általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, az alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a 

jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

11.  Az alkalmassági követelmények 

 11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

11.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

P1) 

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének 

napját megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya 

(középület vagy városi köztér tervezése) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 

15.000.000 Ft-ot. 

Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik jelen pont szerinti árbevétellel, mert 

fenti időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlannak 

minősül, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele évente 

átlagosan nem éri el a nettó 5.000.000 Ft-ot. 

11.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

P1) 

Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja 

alapján az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének napját megelőzően 

lezárt utolsó 3 üzleti év összesített a közbeszerzés tárgya (középület vagy városi köztér 

tervezése) szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy 

Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak. 
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Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, 

valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja Ajánlattevő arra vonatkozó 

nyilatkozatát is, hogy megfelel Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. (8. számú melléklet) 

11.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

11.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

M1) 

Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1000 m2 

nettó szintterületű középület tervezésére vagy legalább 2000 m2 területű városi köztér 

rekonstrukció tervezésére vonatkozó engedélyezési terv szintű referenciával. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 

végezte, az Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot 

igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés vizsgálata során kivéve az alábbi esetet: ha a nyertes 

közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy 

nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások 

elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot 

bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás 

egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők 

egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó által végzett 

teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 

M2)  

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének II/2. szerinti, a teljesítés során 

érvényes É-1 jelű (vagy azzal egyenértékű, a hatályos besorolás előtt) jogosultsággal 

rendelkező szakemberrel. 

 

11.2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

M1) 

Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja 

alapján és a 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás 11.2. pont alkalmasság 

minimumkövetelményei rovatában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb 

szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a 

szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás 

nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év és hónap – 

megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 
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Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az 

ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett 

részt. Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia 

igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített 

szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: 

– nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható 

ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, 

továbbá  

– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, valamint az igazolást benyújtó által 

végzett teljesítés aránya százalékban. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, 

valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja Ajánlattevő arra vonatkozó 

nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. (9. számú melléklet) 

 

M2) 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak 

értelmében ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket az ajánlattevő be 

kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik az építési beruházás 

teljesítéséért valamint a minőségellenőrzésért felelősek. 

 

A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell: 

- nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében 

rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során; 

- amennyiben szerepel az adott szakember a névjegyzékben, akkor köteles megjelölni a 

tagságukat nyilvántartó kamarát, valamint tagi azonosítójukat, egyéb esetben csatolni 

szükséges a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát vagy amennyiben 

más tagállamban rendelkeznek a magyarországi szabályozással egyenértékű 

jogosultsággal, a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát és annak 

magyar nyelvű fordítását kell csatolniuk a szakembereknek a Kbt. 36.§ (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint. 

Ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja Ajánlattevő arra vonatkozó 

nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. (12. számú melléklet) 
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12.  A hiánypótlás lehetősége 

 Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget. 

Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, 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. 

13.  Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje 

 2014. év december hónap 16. napja 11 óra 00 perc 

14.  Az ajánlat benyújtásának címe 

 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet 508. tárgyaló 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16 óra 30 percig, pénteken, és 

amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 9-11 óra 00 percig lehet benyújtani. 

15.  Az ajánlattétel nyelve 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 

magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az 

ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 

16.  Az ajánlat(ok) felbontásának helye 

 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet 508. tárgyaló 

17.  Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

 A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

18.  Az ajánlati kötöttség időtartama 

 30 nap. 
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19.  Egyéb követelmények és információk 

 1. Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 példányban kell benyújtani. Az ajánlat lapjait 

össze kell fűzni, vagy tűzni. Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbeszerzési 

eljárás során valamennyi levelezésre fel kell tüntetni: 

 BKK Zrt. 

 „Kálvin téri gyalogos aluljáró teljes körű felújításának tervezési 

szolgáltatásai” 

 A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

 Ügyintéző: dr. Göttlinger Anita 

 Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az „Ajánlattételi 

határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot is. 

 Az ajánlatot és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek) 

aláírásával kell ellátni, aki(k) Ajánlattevő nevében érvényes jognyilatkozat 

tételére jogosult(ak). A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott 

dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat. 

3. A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő 

tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 

meg kell felelni. 

4. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az 

alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óra 30 percig, pénteken, és 

amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő 

időintervallum. 

5. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő 

dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan 

nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 

pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat. 

 a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási 

nyilatkozat. 

 Az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 

eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) 

bekezdése szerinti összes adatot (az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek). 

7. Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. 

§ (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 



9 

 

8. Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § 

(1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 

esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

9. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki 

és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített 

Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

10. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) 

bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban 

az esetben az a szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel 

Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

11. A nyertes Ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

vállalására köteles. 

 Késedelmi kötbér: 

 alapja: az adott részteljesítésre eső teljes nettó vállalkozói díj 

 mértéke: 1% naponta 

 maximális mértéke: 20 napi tételnek megfelelő összeg. 

 Hibás teljesítési kötbér: 

 alapja: az adott részteljesítésre eső teljes nettó vállalkozói díj 

 mértéke: 1% naponta 

 maximális mértéke: 20 napi tételnek megfelelő összeg. 

 Meghiúsulási kötbér: 

 alapja: a teljes nettó vállalkozói díj 

 mértéke: 30% 

 Jótállás: a szerződés végteljesítésének időpontjától számított 3 év 

 Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5%-a, a Kbt. 126. § (3) bekezdés szerint. 

A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a 

nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. 

A jótállási biztosítékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell 

Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 

jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell. (13. számú 

melléklet) 

12. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak 

szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének 

napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar 

Forintra. 

13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 

valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
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14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában 

foglalt feltételeknek. 

15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés 

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

16. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírási-mintáját, azok vonatkozásában, aki(k) az ajánlatot, illetve annak 

valamely részét aláírták. Nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében 

az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű 

másolati példányát, továbbá bármely olyan dokumentumot, melyből egyértelműen 

kiderül, hogy ki jogosult Ajánlattevő képviseletére. Amennyiben az ajánlatot, 

illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó 

vagy 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, a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó meghatalmazást. 

17. Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes 

terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf 

formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák 

be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus 

adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti 

az ajánlat érvénytelenségét), az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden 

esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 

18. Amennyiben az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 

adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés 

szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 

Ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban 

meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

19. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az 1. pontban megadott elérhetőségre 

közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon 

(vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat 

kiegészítő tájékoztatásért Ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

ésszerű időben adja meg a válaszokat. 

20. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell 

10.000.000,- forint/év és 2.000.000,- forint/kár összegű tervezői 

felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy – 

nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjától a jótállási időszak végéig 

10.000.000,- Ft/kár/év és 2.000.000,- Ft/kár tervezői szakmai felelősségbiztosítással 

rendelkezik/rendelkezni fog. 
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21.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 2014. december 1. napja 

 


