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Tekintettel az EKR rendszerben lévő karakterkorlátra, Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás 
lentebb hivatkozott pontjainak tartalmát jelen dokumentumban foglalja össze: 
 
Ajánlatkérő elnevezése: Mátészalka-Kossuth téri Református Egyházközség (4700 
Mátészalka, Kossuth tér 1. hrsz.: 3138) 
 
A közbeszerzési eljárás elnevezése: Mátészalka-Kossuth téri Református Egyházközség 
középkori műemlék templomának felújítása” című és EGYH-KCP-16-P-0096 kódszámú 
pályázathoz a(z)  Mátészalka-Kossuth téri Református Egyházközség középkori műemlék 
templom (címe: 4700 Mátészalka, Kossuth tér 1. hrsz.: 3138) épületéhez kapcsolódó építési 
beruházás” 
 
EKR azonosító: EKR000557562018 
 

További információk az ajánlattevők részére: 

V.2. További információk:  
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- 2015. évi CXIII. törvény  

- 2004. évi XXXIV. törvény 

- 2011. évi CXCV. törvény 

- 2013. évi V. törvény  

- 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 

- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

- 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet 

Értékelési szempontok: 
 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok 
alapján:  

Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes 
jegyre kerekíti). 

A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám 
megadásra kerül: 
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1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva, súlyszám: 70) 
 

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott 
nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb 
összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati 
pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, 
az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. 

 

P = Alegjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min 
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max:  a pontskála felső határa 
P min:  a pontskála alsó határa 
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő 
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 
 

2. Teljesítésbe bevonásra kerülő M2) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember 266/2013 (VII.11) Korm.rendelet MV-É-M jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata 
(minimum 0, maximum 12 hónap): (hónapokban megadva, súlyszám: 20)  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont esetén a 60+12, 
azaz összesen maximum 72 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb 
szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) 
megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 
0 hónap időtartamú megajánlásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A Felolvasólapon csak a 60 
hónapon felüli min. 0, max. 12 hónap többletmegajánlást kell szerepeltetni.  

A megajánlás csak hónapokban, egész számokban történhet.  

A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem 
adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele 
a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész 
hónapként értékel Ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő a megajánlott szakember szakmagyakorlási tevékenységeként a műemlék 
építmény kivitelezése során végzett felelő műszaki vezetői tevékenységet ismeri el.  

Műemlék építménynek minősül a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. § 
-a  alapján: 

15. *  Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, 
határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak. 

17. *  Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, 
vagy sajátos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100064.TV&goto=613#lbj23idb693
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100064.TV&goto=613#lbj25idb693
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összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más 
közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, művészeti, 
tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési 
tárgyaival együtt. 

22. Nyilvántartott műemléki érték: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján 
általános védelem alatt álló műemléki érték. 

 

A 266/2013 (VII.11) Korm.rendelet 11. § (3)  bekezdése szerint a felelős műszaki vezetői 
szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken 
teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)-c), f)-i) pontjának megfelelő tartalmú 
tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a 
műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel 
kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 
3 évet tehetnek ki. 

Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban 
kifejezve. 

A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja 
a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva 
lineárisan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: 

P = (A vizsgált – A elvi legrosszabb)/ (A elvi legjobb  - A elvi legrosszabb)X (P max – P 
min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 

A elvi legjobb: az elvi legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (12 hónap) 

A elvi legrosszabb: az elvi legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (0 hónap) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő 
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 

 

3. Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem, 
súlyszám: 10) 
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Ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: 

  

Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő 
vállalja-e az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását legalább 1 hónapig a 
teljesítés időszakában. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő  1 fő hátrányos 
helyzetű munkavállaló foglalkoztatását vállalja legalább 1 hónapig a teljesítés időszakában. 

  

Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm. 
rendeletben szereplő fogalmat érti az alábbiak szerint: 

  

Hátrányos helyzetű személy: 

4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem 
álló személyek, 

4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú 
végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 

4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek, 

4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek, 

4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a 
gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, 

4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, 

4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, 

4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal 
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos 
egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy 

4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy 
szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába 
állási esélyeik egy biztos munkahelyen. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalót a 
szerződés teljesítésének időtartamában legalább 1 hónapig kötelező foglalkoztatnia a 
nyertes ajánlattevőnek. A folytonosság nem feltétel. 

 

A pontozás az alábbiak szerint történik: 
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Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését 
abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak 
szerint: 

  

Amennyiben Ajánlattevő nem vállalja az 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló foglalkoztatását ajánlatában, vagy nem tesz 
megajánlást  

(a Felolvasólapon „nem” válasz esetén) 

0,00 pont 

Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló 
foglalkoztatását vállalja ajánlatában  

(a Felolvasólapon „igen” válasz esetén) 

10,00 pont 

  

A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy 
vállalja-e az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítése 
során legalább 1 hónapig, vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem.  

  

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást 
Vállalkozónak munkaszerződéssel vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra aláírt 
szerződéssel igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében 
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.  

 

A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy 
ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő 
a legelőnyösebbnek. 

A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az 
ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb 
értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő 
közjegyző jelenlétében sorsolást tart. 

A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. 

Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint 
értékben kell megadnia. 

Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti. 

1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) 
bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján 
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elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától 
elérhetőek az EKR-ben.  

2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.  

3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét.  

4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott 
elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, 
Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. 
Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. 

 

 A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 
képviseletében eljárhat. 

5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt 
megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül 
megkötésre a szerződés.  

6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.)  

9. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 
naptári nap értendő.  

10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján 
létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben 
(EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő 
ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 

11. Az ajánlattevőknek az EKR 20. § (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 
66. § (4) bekezdésében foglaltakról. 
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Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve 
annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. 

12. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti 
eredménytelenségi okot.  

13. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év 
mértékű felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési 
beruházás, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára teljes körű (Allrisk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen 
nyilatkoznia kell. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus 
űrlap formájában). 

14. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározottak szerint.  

Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére 
alkalmas részszempontra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.  
E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: 

- az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva, 
- a megajánlott szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melyből Ajánlattevő 2.sz. 

értékelési részszempontra tett megajánlása ellenőrizhető az által, hogy a szakmai 
önéletrajzban szereplő tapasztalati idő megegyezik a Felolvasólapon feltűntetett 
értékkel, 

- amennyiben a megajánlott szakember már esetlegesen rendelkezik kamarai 
nyilvántartási számmal, akkor a szakember kamarai nyilvántartási számát, amelyből 
ellenőrizhető, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkezik,  

- a 3.sz. értékelési résszemponthoz az ajánlattevői nyilatkozat csatolandó, mely szerint 
ajánlattevő vállalja az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a 
szerződés teljesítés időtartamában legalább 1 hónap időtartamban.  

15. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

16. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe 
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

17. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében:  
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással 
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 
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18. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. 
Lajstromszám: 00090. 

19. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 

20. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 

21. Az értékelési résszempontra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hátrányos 
helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítése során munkaszerződéssel vagy 
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra aláírt szerződéssel hitelt érdemlő módon igazolnia 
kell. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül (elállás vagy felmondás). 
Ennek teljesülését a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.  

22. A Kbt. 115. § (4) bekezdésére tekintettel közös ajánlattétel nem lehetséges.  

23. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell 
eljárni. 

 


	P = Alegjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
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