AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján kezdeményezett uniós értékhatárt elérő értékű
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail, honlap címe:
Vasas Sport Club
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58.
Kapcsolattartó: Steiner Mátyás
Telefon: 06-1-3209457
Telefax: 06-1-3296073
E-mail: m.steiner@vasassc.hu
Honlap címe: www.vasassc.hu

Az ajánlatkérő megbízásából az eljárás során eljáró szervezet:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Székhely:1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telephely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Honlap címe: www.bmsk.hu
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím:
1146 Budapest, Hermina út 49.
A jelen közbeszerzési eljárásban kijelölt kapcsolattartó személy:
Kapcsolattartó: Bauda Krisztina
Telefon: +36 1/471-4287
Telefax: +36 1/471-4290
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás jogcíme:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást kezdeményez az alábbiakra hivatkozással.
Ajánlatkérő 2017. március 11-én megjelent ajánlati felhívásában foglaltak szerint (TED,
2017/S 050-091324, KÉ 3317/2017) a Kbt. 81. §-a szerinti – építési beruházás
megvalósítására irányuló - nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Vasas SC „Folyondár
Sportközpont” komplex fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban.
Az alapprojektet az alábbi, ütemezett kivitelezésben kell megvalósítani, szakaszos
használatbavétellel.
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I.

ütemben 1 db új építésű 200 fő nézőszámú új tornacsarnok kivitelezése, hozzá
kapcsolódó öltözők és kiszolgáló funkciók, valamint üzemeltetési épületrész
és új közönségforgalmi előcsarnok építése, közműkiváltások.

II.

ütemben a meglévő röplabdacsarnok felújítása, részbeni átépítése, új fejépület
hozzáépítése, területrendezés, parkolók átépítése.
ütemben a +7,52m szinti meglevő előcsarnok bővítése, parkolók átépítése.

III.

Az ajánlati felhívásban is rögzítettek szerint a projekt részét képezi továbbá:
IV.

ütem: 16155/6, 16155/20, 16155/22 hrszú területeken Folyondár köz,
útszélesítése útépítési engedély szerint;

V.

ütem: Támfalépítés a 16155/8 hrszú szomszédos ingatlannal közös
telekhatáron építési engedély szerint;

Az utóbbi két (IV. és V.) ütem nem képezte az alapprojekt részét, de


azzal szoros összefüggésben van;



az alapprojekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást megindító
hirdetményében (II.2.4. pont) ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást
alkalmazhat ezen feladatok megvalósítására;



ugyanebben a pontban megjelölte ajánlatkérő a lehetséges további építési
beruházások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit;



valamint a becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb
építési beruházás becsült értékét.

Mindezeken túl, az alapprojekt megvalósítására irányuló szerződés megkötésétől
számítva a három év nem telt el. Az alapprojekt megvalósítására irányuló szerződés
2017. augusztus 01. napján került megkötésre.
3.
Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:

korlátlanul

és

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő a következő módon bocsátja
rendelkezésre:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat
korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan 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: https://bmsk-sps.bmsk.hu/sites/kozbesz-2/Folyondar_fejlesztes_ut_es_tamfal/ A
szükséges felhasználói nevet és jelszót az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével
együtt az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, 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.
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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.
4.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása
vállalkozási szerződés keretében”
Főbb feladatok:


1 db útészélesítés a 16155/6, 16155/20, 16155/22 hrsz.-ú területeken, a Folyondár
közben, útépítési engedély szerint (IV. ütem).



1 db támfalépítés a 16155/8 hrsz.-ú szomszédos ingatlannal közös telekhatáron
építési engedély szerint (V. ütem).

A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést 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.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
 45000000-7 Építési munkák
További CPV-kód(ok):
 45233120-6 – Közút építése
 45223000-6 – Szerkezetek építése
5.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják: 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
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b)
c)
d)
e)
f)

Hibás teljesítési kötbér
Meghiúsulási kötbér
Felelősségbiztosítás
Jótállás
Jólteljesítési biztosíték

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, Ajánlatkérő jogosult minden késedelmes nap után, a Tartalékkeret nélkül
számított adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozó díj 0,33%-nak (azaz harminchárom
század százalék), összesen azonban legfeljebb 15%-nak (tizenöt százalék) megfelelő
Késedelmi kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit
megsérti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Tartalékkeret nélkül számított, nettó Vállalkozói Díj
0,25%-nak (azaz huszonöt század százalék) megfelelő Hibás teljesítési kötbért érvényesíteni
a nyertes ajánlattevővel szemben, minden egyes hibás teljesítéssel érintett, – az árazott
költségvetés összesítő lapja szerinti – munkarész után, legfeljebb azonban a Tartalékkeret
nélkül számított, nettó Vállalkozói Díjának 15%-ig.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés meghiúsulása esetén Ajánlatkérő jogosult a Tartalékkeret nélküli, műszaki
átadás-átvétellel átvett kivitelezések értékével csökkentett teljes nettó Vállalkozói Díj 15%nak (azaz tizenöt százalék) megfelelő Meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Felelősségbiztosítás
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának rendelkezése alapján nyertes ajánlattevő
köteles a Folyondár Sportközpont Szerződés Kivitelezésre vonatkozó „contractors all risk”
(CAR) típusú szakmai építési-szerelési biztosítást jelen szerződés Kivitelezésére is
kiterjeszteni.
Jótállás
Nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítésért, azaz a szerződés hibátlan teljesítéséért 36
hónap teljes körű jótállás vállalására köteles.
Jólteljesítési biztosíték
Nyertes Ajánlattevő köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani a hibás teljesítéséből
eredő igények (a továbbiakban: „Jólteljesítési Biztosíték") biztosítékaként.
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A Jólteljesítési Biztosíték összege a Szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó
Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a. A Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján kell
átadni ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban
előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével
csökken, nincs az ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos
fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a
Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A biztosíték, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6)
bekezdésére nyújtható
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Vasas Sport Club FHB
Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlájára történő
befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
A Kbt. 134.§ (7) bekezdése értelmében Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a Jólteljesítési
biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy
részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes
szabályait a szerződés tervezete tartalmazza
7.
Hivatkozás keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására
Egyik beszerzési módszer alkalmazására sem kerül sor.
8.

A szerződés időtartama vagy teljesítés határideje:

A teljesítés ütemezetten kell, hogy megvalósuljon az alábbiak szerint:
első szakasz: IV. ütem (Támfal) 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok határideje a
munkaterület átadásától számított 30 (harminc) nap;
második szakasz: IV. ütem (Támfal) végteljesítés határideje a munkaterület átadásától
számított 60 (hatvan) nap (kötbérterhes).
harmadik szakasz: V. ütem (Közút) 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok határideje a
munkaterület átadásától számított 30 (harminc) nap;
negyedik: V. ütem (Közút) végteljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 60
(hatvan) nap (kötbérterhes)
Ajánlatkérő a Támfal tekintetében a szerződéskötéstől számított 14 napon belül, a Közút
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tekintetében 14 napon túl (előreláthatólag 2019 nyara) tervezi a munkaterület átadását.
A teljesítés helye:

9.

Budapest III. kerület Folyondár utca


16155/6, 16155/20, 16155/22 hrsz. (IV. ütem)



16155/8 hrsz. (V.ütem)

(NUTS Kód: HU 110).
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályok:

10.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint
(HUF).
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, a
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-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 végszámlában 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 és ha igen, milyen mértékben.
Ajánlatkérő az ellenértéket a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 30-32/A. § szerinti rendelkezések
alapján fizeti meg figyelemmel a Kbt. 135. § (1) – (3), (5)-(7) bekezdései és Ptk. 6:130 (1)(2) bekezdésekben is foglaltakra, a szabályszerűen kiállított számlák kézhezvételét követő
30 napon belül a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással HUF pénznemben.
A megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott a munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §)
Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget.


első részszámla: IV. ütem (Támfal) 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok
elérésekor a készültségi foknak megfelelő összegben;



második részszámla: IV. ütem (Támfal) végteljesítésekor a készültségi foknak
megfelelő összegben.



harmadik részszámla: V. ütem (Közút) 50%-os (ötven százalékos) készültségi fok
elérésekor a készültségi foknak megfelelő összegben;



végszámla: V. ütem (Közút) végteljesítésekor a készültségi foknak megfelelő
összegben.
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A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján: A nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a
létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények
ellenértékének elszámolására használható fel.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 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.
Az ajánlat, a szerződés, a kifizetések és az elszámolás pénzneme jelen közbeszerzésben a
Magyar Forint (HUF). Számlát benyújtani a konkrét teljesítéshez kötötten lehet.
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetében a késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak
az irányadók.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a
kifizetés

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a;

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b)
pontjának;
hatálya alá tartozik.
Az ellenérték kifizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezete tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét.
12.
Annak a meghatározása, hogy az ajánlatkérő biztosítja-e a részajánlattétel
lehetőségét:
Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás vonatkozásában nem biztosítja a részajánlattétel
lehetőségét.
Ennek indoka, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot,
amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés
részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Az út és támfal együtt
kezelendő térbeli elhelyzekedésük, műszaki egymásra hatásuk miatt valamint a sportközpont
nagyberuházással való közös kapcsolódásuk folytán. Ajánlatkérő szempontjából fontos
továbbá, hogy az adott esetben érvényesítendő jótállási és szavatossági igények egységesen
kezelhetők legyenek.
13.

Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján.
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Értékelési részszempontok
1.
2.

Súlyszám

Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési
munkára tartalékkeret nélkül (HUF)
Műszaki - szakmai ajánlat minősége
(organizációs leírás és műszaki ütemterv
kidolgozottsága)

70
30

* Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont) adható!
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-100
pont.
Nem egész számok esetén Ajánlatkérő két tizedesjegyig számolja a pontszámokat.
Az 1. számú értékelési részszempont szerinti értékelés:
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó
vállalkozási díj) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja
ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):

Xlegkedvezőbb
Xvizsgált

*100

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

A 2. számú értékelési részszempont szerinti értékelés:
A 2. bírálati részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására
kerül sor az egyenes arányosítással kombinálva, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) szerint a dokumentációban
részletezettek alapján.
14.

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. §-a szerint a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni
a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes
személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozatot;
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az
ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes
adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus
cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat)
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;
a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül
cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozatot;
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján
elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra
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vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás
vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan
kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban
Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus f inanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem
a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha
a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár.
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ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az
ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn;
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő
ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból,
valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a
továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében
a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket
tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön
igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni
igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot;
n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett
adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 4.§ és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtását,
illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók vonatkozásában
ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak és igazolásoknak az eljárást
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
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A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól
eltérően az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok fenn nem állására
vonatkozó igazolásokat.
Öntisztázás
A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 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 Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 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 Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 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 ajánlatában köteles benyújtani.
15.
Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási módok:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
P1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont alapján az ajánlattevő saját vagy
jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
közzétételt, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a minimumkövetelménynek való
megfelelés tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatba nem
szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
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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 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 a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (7)-(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.
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A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól
eltérően az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
A pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményének meghatározása:
P1)
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító
felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évben az adózott eredménye
egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió Ft összeget, abban az esetben
minősül alkalmasnak.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A P.1. pont esetében
tehát elegendő, ha egy ajánlattevő megfelel a minimumkövetelménynek.
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) a) pontja alapján az előírt kamarai
tagságról szóló igazolást kell benyújtani vagy az ajánlatban fel kell tüntetni azon
regisztrációs számot, illetve szükség szerint további adatokat, amelyek alapján az adott
kamarai tagság fennállása ellenőrizhető.
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.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
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
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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) bekezdésben foglaltak szerint 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.
Figyelemmel azonban a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére a 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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.
A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól
eltérően az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmassági minimumkövetelmények:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,
vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti kamarai tagsággal.
16.

Az ajánlattételi határidő:

17.

2017. október hónap 16. napja, helyi idő: 10:00 CET
Az ajánlatok benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Személyesen vagy gyorsposta vagy futár útján történő benyújtás esetén: BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina
út 49. I. emelet 114. sz. iroda, kapcsolattartó: Bauda Krisztina
Postai úton történő benyújtás esetén: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési
Osztály. Kapcsolattartó: Bauda Krisztina
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Az ajánlatnak a személyesen és a postai úton történő benyújtás esetén is be kell érkezni az
ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig a 1146 Budapest, Hermina út 49. I.
emelet 114. sz. iroda címre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő kéri, hogy ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás
időpontjáról!
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.
18.

Az ajánlat nyelve:

A közbeszerzési eljárás 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.
19.
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Hely: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.) 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.
Időpont: 2017. október hó 16. napja 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen.
20.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A tárgylások befejezése időpontjától számított 60 nap, amely időtartam meghosszabbítható.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére.
21.

Az első tárgyalás helye és tervezett ideje:

Hely: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK Zrt.) 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.
Időpont: 2017. október 25. napja 10:00 óra
22.

A tárgyalás szabályai, menete:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati
kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja,
hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja,
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ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy
hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére;



ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott
minimumkövetelményeknek.

Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a
tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (1) bekezdés alapján az ajánlattételre felhívott ajánlattevővel tárgyal
a szerződés feltételeiről az alábbiak szerint:
-

szerződéses feltételek

-

az építési beruházás tárgya és ellenértéke.

A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a
szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja, a módosítás viszont nem járhat
a Kbt. 101. § (2) bekezdés a)-c) pontjának megsértésével. A tárgyalás megkezdésekor, az
ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal kapcsolatos megállapításait, illetőleg
tájékoztatást ad a szerződéses feltételek és tartalom általa kívánt véglegesítéséről.
Az ajánlatkérő, az ajánlattevővel megtartott tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet az
adott tárgyaláson részt vevők aláírnak. A jegyzőkönyvet ezt követően az ajánlatkérő az
ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A tárgyalásról való távolmaradás jogi következménye: abban az esetben, ha a tárgyaláson
az ajánlattevő az adott fordulóban nem jelenik meg, úgy ajánlatkérő újabb tárgyalási napot
számára nem határoz meg, a következő tárgyalási fordulón részt vehet, illetve végső ajánlatot
a végső ajánlattételi határidő lejártáig benyújthat. A tárgyalásról való távolmaradás tehát, az
ajánlat érvénytelenségét még önmagában nem eredményezi
Ajánlatkérő tervezetten kettő tárgyalási fordulót tart, külön a műszaki tartalomról és
külön a szerződéses feltételekről. A műszaki tárgyalási forduló során Ajánlatkérő
külön tárgyal a IV. és az V. ütem műszaki tartalmáról.
Tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot,
amely jogosultságot a tárgyalás megkezdését megelőzően megfelelő okirattal igazolni kell,
vagy hivatkozni kell arra, hogy a képviseleti jog igazolása az elsődleges ajánlatban, az eljárás
során már megtörtént.
Tárgyalási javaslatok. A tárgyalás hatékonyságát elősegítendő ajánlattevő ajánlatában
tárgyalási javaslatokat helyezhet el, amely javaslatok a tárgyalás alapját képező bármely
feltételt érinthetnek. Ajánlatkérőnek joga, hogy döntsön arról, hogy mely javaslatot fogadja
el.
Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, amennyiben szükséges, végleges műszaki leírást
bocsát az ajánlattevő rendelkezésére (még a végső ajánlat benyújtása előtt).
Ajánlatkérő a tárgyalások lezárásaként végső ajánlattételi felhívást küld az ajánlattevőnek.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának,
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valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a
Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első
ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már
nem pótolhatóak.
A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének, lezárásának időpontjától van
kötve.
23.

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
24.

Közös ajánlattétel:

Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (8)-(9) szerinti gazdasági társaság
alapításának lehetőségét kizárja.
25.

A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

Nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója, vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást
biztosító szervezet a szerződés teljesítése során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási
illetve környezetvédelmi vezetési rendszert, vagy ezzel egyenértékű rendszerét vagy
intézkedését a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, erről az ajánlatban
nyilatkozni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése irányadó.
A nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója, vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást
biztosító szervezet, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni, hogy megfelel
a jelen pontban foglalt, teljesítésre vonatkozó feltételeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek a nyertes ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak
vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezetnek a szerződés teljesítésének
időtartama alatt folyamatosan meg kell felelnie, amelyet az Ajánlatkérő ellenőrizhet. Abban
az esetben, amennyiben az Ajánlatkérő az ellenőrzése során észleli, hogy a nyertes
ajánlattevő, vagy az alvállalkozó vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító
szervezet nem felel meg a szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételeknek,
úgy az Ajánlatkérő - legfeljebb 15 napos határidővel - felszólíthatja a nyertes ajánlattevőt,
vagy az alvállalkozót, vagy a kapacitást biztosító szervezetet a feltételeknek megfelelő
teljesítésre. Amennyiben a felhívottak nem tesznek eleget a felszólításnak, úgy az
Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
26.

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adat: --

27.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. szeptember 27.

28.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. november 06.
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29.

Egyéb információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvénynek (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeleteinek a jelen eljárásban
irányadó és hatályos szabályai szerint kell eljárni, figyelemmel a közbeszerzés tárgya
szerint irányadó, alkalmazandó további jogszabályokra is.
2. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbi időpontban és helyszínen:
Ideje: 2017. október 04. 10:00 CET
Helye: Folyondár utca 17. közút
A helyszíni bejáráson a megjelent gazdasági szereplő a helyszínt megtekintheti,
azonban a helyszíni bejáráson sem kérdezésre, sem válaszra nincs lehetőség. Ezt
követően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők írásban tehetik fel.
Kérjük, hogy a helyszíni bejáráson részt venni kívánók legkésőbb a helyszíni bejárás
napját megelőző 2. munkanapig tájékoztassák a helyszíni bejáráson részt venni
kívánó személyek adatairól (név, lakcím) ajánlatkérőt az adatok
bauda.krisztina@bmsk.hu e-mail címre történő megküldésével.
3. Az ajánlat formai követelményei:
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, papír alapon, 1 eredeti példányban, valamint az
eredetivel mindenben megegyező 1 elektronikus pdf. file formátumú (szkennelt és
kereshető) másolati példányban (CD, DVD) kell benyújtani.
Az ajánlatot zártan, írásban, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos
oldal-, vagy lapszámozással ellátva, az oldal-, vagy lapszámokat is feltüntető
tartalomjegyzékkel kell benyújtani.
Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni legalább az eljárás megnevezését, valamint,
hogy: "Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos", vagy arra utaló egyértelmű
megjelölés, hogy a csomagolás közbeszerzési eljárás ajánlatát tartalmazza és azt a
határidő lejártáig nem lehet felbontani.
Postai úton megküldött ajánlatot az ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti
határidőben beérkezettnek, amennyiben annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártáig sor kerül az ajánlat benyújtásának helyszínén.
Az ajánlatban benyújtott iratokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges
becsatolni úgy azt eredeti példányban kell becsatolni a Kbt. 68. § (2) bekezdése
szerint benyújtott papír alapú ajánlatban.
Az ajánlathoz csatolt valamennyi nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.
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Ajánlattevőnek valamennyi, az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatot, hatósági
igazolást, dokumentumot, iratot, stb. magyar nyelven vagy magyar nyelvű
fordításban kell benyújtania.
4.

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke:

a) Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap cégszerűen aláírva, amely tartalmazza
az ajánlattevő pontos székhelyét, közös ajánlattevők esetén valamennyi, a közös
ajánlatot benyújtó nevét és székhelyét, valamint a közülük kiválasztott, Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti, a nevükben eljárni jogosult képviselő személyét, és elérhetőségét.
valamint, az értékelendő ajánlati elemeket.
b) Ajánlattevő köteles végső, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához csatolni a Kbt. 66.
§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a végső ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban a Kbt. 47. § (2) bekezdésére
tekintettel (Teljességi nyilatkozat).
c) Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról.
d) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontok szerinti nyilatkozata
cégszerűen aláírva, amely tartalmazza;


a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
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.
e) Ajánlattevő nyilatkozata és azok igazolása a kizáró okok fenn nem állásáról;
f) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében;
g) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében (adott esetben);
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződés vagy szerződés (adott esetben;
h) Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása;
i) Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz;
Az ajánlat készítésével összefüggésben a különböző devizák forintra történő
átszámításánál ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb
esetben az adott üzleti évforduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
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meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges
az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
j) Nyilatkozatot a felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról;
k) Nyilatkozat előleg igénybevételéről;
l)

Szakmai ajánlatot kell benyújtani a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki-szakmai ajánlat organizációs terv és a műszaki
ütemterv részei a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében
nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. A költségvetés vonatkozásában
a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó.

m) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 134. § értelmében a biztosítékok rendelkezésre
bocsátása tárgyában.;
n) Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus ajánlati példányok egyezőségéről;
o) Nyilatkozat üzleti titokról valamint annak indokolása (adott esetben);
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az
ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell
elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel
jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét
p) Nyilatkozat az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben);
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására
csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen
nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz
a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille
hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, ho gy
az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell
benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
q) Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a
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cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az
ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti
jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő
kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri
benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek),
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak)
olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá),
továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény”
és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 11 elektronikus és nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként
elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű
dokumentum 1 példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozat benyújtása szükséges.
r) Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös
ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti
Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
s) Tárgyalási javaslatok
t) Egyéb a Felhívás, Dokumentáció, közbeszerzési jogszabályok által előírt
dokumentum, nyilatkozat.
5.

Hiánypótlás
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlást.

6. 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. alpontjaiban meghatározott
alkalmassági minimumkövetelményeket.
7. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő
területi korlátozás nélküli és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez.
8. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon
megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő
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felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen a
felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő
kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott
elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési
eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
9.

Dokumentáció/közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § szerinti közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. §
rendelkezéseinek megfelelően, úgy, mint a beszerzés tárgyát meghatározó műszaki
leírást, szerződés tervezetet, minden adatot, információt, szabályt, nyilatkozat
mintákat, amit annak érdekében határozott meg, vagy hivatkozik, hogy a beszerzési
igényét egyértelműen leírja jelen felhívással egybeszerkesztve, térítés nélkül, teljes
egészében, elektronikus úton bocsátja az ajánlatre felkért gazdasági szereplők
rendelkezésére. Ahol ajánlatkérő dokumentációra hivatkozik az alatt a
közbeszerzési dokumentumok körébe tartozó iratot, iratokat kell érteni a kiegészítő
tájékoztatás kivételével. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.

10. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf
formátumban a bauda.krisztina@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő
tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt,
hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a bauda.krisztina@bmsk.hu
e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is
szíveskedjen megküldeni
11. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség
ajánlattevőt terheli.
12. Tájékoztatást nyújtó szervek
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevő tájékoztatást kaphat
az alábbi címeken:




Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatásfelügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., levélcím: 1369
Budapest, Pf.: 481.., tel: 06-1-896-3002, fax: 06-1-795-0884, zöld szám: 0680-204-292, e-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu; a területi
kirendeltségek elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-címen
található.
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 1054
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Budapest, Kálmán Imre u. 2., levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., tel: 06-1896-2902, fax: 06-1-795-0880, zöld szám: 06-80-204-667, e-mail:
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu, a területi kirendeltségek
elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-címen található
ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf.
839., tel.: 06-1- 476 1310, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, email: kommunikacio@oth.antsz.hu, a megyei és városi intézetek elérhetősége
a www.antsz.hu internet-címen található
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17. –
23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95., tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1301-2903, e-mail: hivatal@mbfh.hu a területileg illetékes
bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található
Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon:
+36-1-428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-5509, www.nav.gov.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016
Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-9163, e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu, internet cím:
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B,
levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.672, Telefon: +36-1-795-2975, Fax: +361-795-0760, zöld szám: 06-80-203-939, e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu,
internet cím: www.egyenlobanasmod.hu
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