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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere 
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36-27/639-131 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu 
__________________________________________________________________________ 
            Ügyiratszám: KIM/4203-2/2022 
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
a Kismarosi Kis Morgó Óvoda bővítés kiviteli tervdokumentációjának 

elkészítésére 
 

I. Ajánlatkérő: 
 Neve: Kismaros Község Önkormányzata 
 Címe: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
 Képviselője: Neubauer Rudolf polgármester 
 Telefon: +36-27/639-131 
 E-mail: polgarmester@kismaros.hu 
 Kapcsolattartó neve: Buzásiné dr. Mohr Katalin 
 Telefon: +36-20/249-0071 
 E-mail: mohr.katalin@kismaros.hu 
 
II. Az ajánlati felhívás tárgya: 
A Kismaros belterület 1913 helyrajzi számú ingatlanon működő hatcsoportos Kismarosi Kis 
Morgó Óvoda bővítésének engedélyes tervei alapján a kiviteli tervdokumentáció teljeskörű 
elkészítése. Tekintettel arra, hogy a fenti építési beruházás becsült értéke alapján 
közbeszerzésköteles, a kiviteli tervdokumentációnak tartalmaznia kell a műszaki leírást, a tervezői 
költségbecslést, valamint az Excel-ben elkészített, képletekkel ellátott árazatlan költségvetést is. A 
Tervezővel kötött tervezési szerződésben a tervezési díjban benne foglaltatik a közbeszerzési eljárás 
során az Ajánlatkérő részére a tervezési kérdésekben felvilágosítás adása, az Ajánlattevők kérdéseire 
a kiegészítő tájékoztatások megadása. 
 
III. A szerződés típusának meghatározása: 

• Tervezési szerződés 
 
IV. A szerződés időtartama: 

• teljesítési határidő: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelenleg is folyamatban van az 
egyesített telekalakítási eljárás során hozott végleges határozat ingatlan-nyilvántartáson 
történő átvezetése és az építési engedély megszerzése a bővítés/fejlesztés kapcsán. 

• A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje az építési engedély véglegessé 
válásától számított 60 nap. 

• Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
V. A teljesítés helye: 

• Kismaros belterület 1913 hrsz. - Kismarosi Kis Morgó Óvoda (2623 Kismaros, Liget utca 
35.) 
 

VI. Fizetési feltételek: 
Egy darab részszámla és egy darab végszámla kiállítására van lehetőség. 
Az Ajánlatkérő a tervezési díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésigazolás után, 
átutalással, Forintban teljesíti a Ptk. 6:130. § szerint. 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-a rendelkezései az irányadók. 
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A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok: 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 
 
VII. Alkalmassági követelmények: 

 Az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy benyújtja 
Ajánlatkérőnek a NAV által kiadott „nullás” igazolást 

 Az ajánlattevő megfelel az összeférhetetlenségi követelményeknek 
 Az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi, személyi és jogi 

alkalmassági követelményeknek 
 Az ajánlattevő az államháztartási törvény szerint átlátható szervezetnek minősül 

 
VIII. Értékelési szempont: 

• A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár.  
 
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlás: 

• Nyilatkozatok benyújtásának elmaradása esetén egy alkalommal van lehetőség 
hiánypótlás kibocsátására. 

 
X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 

• 2022. szeptember 13. (kedd) 9:00 óra 
 
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: 

• Cégszerűen aláírt ajánlat megküldése 
• elektronikus úton a jegyzo@kismaros.hu és a mohr.katalin@kismaros.hu címekre, 

vagy 
• személyes benyújtással a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, 

ügyfélfogadási időben. 
 

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson jogosultak megnevezése: 
• Kismaros Község Önkormányzatának hivatali épülete: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 

22.; 2022. szeptember 13. (kedd) 10:00 óra; Schottner Norbert jegyző, Hajdú László 
gazdasági vezető, Buzásiné dr. Mohr Katalin jegyzői referens. 

 
 
XIII.  Az ajánlatok tárgyalásos, vagy tárgyalás nélküli elbírálásának meghatározása: 

• Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.  
 
 

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
• 2022. szeptember 26. (hétfő) 

 
 
XV. Az ajánlatok összeállításának egyéb tartalmi és formai követelményei: 

• Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2/a vagy 2/b 
melléklete kitöltve, aláírva (Link: https://www.kismaros.hu/download/beszerzesi-
szabalyzat/?wpdmdl=7686&refresh=614f1f60831881632575328) 

• Átláthatósági nyilatkozat csatolása 
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• Természetes személy esetén a GDPR szerinti adatkezeléshez való hozzájáruló 
nyilatkozat csatolása 

• Nyilatkozat köztartozás mentességről csatolása 
• amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a 

NAV által kiadott „nullás” igazolás csatolása 
• árajánlat/felolvasólap csatolása 

 
Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap. 
 
Érvénytelen az ajánlat, ha: 

- az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be; 
- az ajánlattevővel szemben kizáró ok áll fenn 
- a benne foglalt szolgáltatás értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, 

Eredménytelen az eljárás, ha: 
- nem nyújtottak be ajánlatot 
- csak a benyújtási határidőt követően nyújtottak be ajánlatot, 
- ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 

 
A Ptk. 6:74 §. (2) és (3) bekezdése értelmében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az 
ajánlattételi felhívást visszavonhatja, az eljárás lefolytatását követően a legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja. 
 
 
Kismaros, 2022. szeptember 5.      
        
        Neubauer Rudolf 

                 polgármester 
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ÁRAJÁNLAT / FELOLVASÓLAP 

 
 
Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő neve:  
Székhelye: 
Adószáma:  
Vezető tisztségviselő / képviselő neve: 
Kapcsolattartó neve, telefon, e-mail címe: 
 
Ajánlati ár: 

Ajánlat tárgya Nettó 
ajánlati ár 
(Ft) 

Áfa (Ft) Bruttó 
ajánlati ár 
(Ft) 

Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
fejlesztése / bővítése projekthez 
köthető kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése (a közbeszezési eljárás 
során szükséges tervezői 
költségbecsléssel, árazatlan 
költségvetéssel, műszaki 
dokumentációval együtt) 

 
 

   

 
 
Alulírott, mint a fenti ajánlattevő meghatalmazott képviselője kijelentem, hogy megvizsgáltuk 
és fenntartás, vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott ajánlattételi eljárás 
ajánlattételi dokumentációjának teljes tartalmát. 
Az ajánlatunk érvényessége 30 nap. 
 
 
Kelt: 
 

Cégszerű aláírás: 
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Nyilatkozat köztartozás mentességről és kizáró okokról 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlat benyújtásakor és az azt megelőző egy évben 

 társaságunk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nem szerepel 
ugyan, de esedékes köztartozása nincs. 

 az általam jegyzett céggel szemben NEM állnak fenn az alábbiak: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 az általam képviselt céggel szemben NEM állnak fenn az ajánlattételi felhívás 11./ 
pont a-c) pontjaiban megjelölt összeférhetetlenségi okok.  

 
 
........................................., 2021. év …….. hó ........ nap 
 
 
 
      ………………………………………. 

cégszerű aláírás  
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Nyilatkozat átlátható szervezet fogalmára vonatkozó megfelelőségről 
 
Alulírott ………………………………………………………….., mint a 

Cégnév:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet megfelel a Nyilatkozat a 
Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 1. pontjában meghatározott, 
átlátható szervezetekre1 vonatkozó feltételeknek. 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles vagyok az ajánlatkérőt tájékoztatni. 
 
 
…………………………….. 2021. …………… ... 
 
 
        ………………………………. 
         cégszerű aláírás 

                                                 
13. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan 

gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba)4tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 

tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a beszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, 
a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése, teljesítése megőrzése és kezelése 
keretében az ajánlattevők szervezeti képviselőjének, kapcsolattartójának, a teljesítésre kijelölt 
személy (a továbbiakban: érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, képesítéshez és kamarai 
tagsághoz kötött szolgáltatások esetében képzettségére vonatkozó adatokat – mint személyes 
adatokat – az ajánlatkérő kezelni fogja.  Az ajánlatkérő – az Európai Parlament és Tanács 
2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott követelményeknek 
megfelelően az ajánlattevőt a következőkről tájékoztatja: 

 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, azaz az érintett 
hozzájárulása, mely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, 

 Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és elektronikus levélcíme érintett 
adatkezeléssel, a teljesítésre kijelölt személy esetében továbbá, ha képesítéshez és, vagy 
kamarai tagsághoz kötött szolgáltatásról van szó képzettségére és, vagy kamarai 
tagságra vonatkozó adatok is, mely adatok a szerződés kijavítása, módosítása keretében 
helyesbíthetők.  Az adatkezelés céljának megszűnése, a hozzájárulás visszavonása, 
tiltakozása esetén jogosult kezelt személyes adatainak törlésére, 

 Az adatkezelés formája az ajánlatkérő irattárában, továbbá a nyertes ajánlattevő 
esetében az ajánlatkérő szerződés-nyilvántartásban történő egy eredeti példány 
formájában továbbá a számviteli nyilvántartásokban történő megőrzés és az 
elektronikus pályázat rendszerben (EPTK) szkennelt formában, melynek kapcsán az 
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó elektronikus formában kezelt adatokat 
megkapja, illetve másik adatkezelőnek továbbítsa. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt 
tájékoztatja arról is, hogy a vele kötött – személyes adatokat is tartalmazó - szerződés 
Kismaros Község Önkormányzatának honlapján közzétételre kerül.  

 Az érintett személyes adatok adatigénylés és ellenőrzés esetén átadásra kerülhetnek az 
irányító hatóság és közhatalmi szervek jogszabályban meghatározott feladatainak 
teljesítése céljára, mely adatátadás esetében az érintett értesítést kap,  

 Az adatkezelés időtartama az ajánlatkérő egyedi iratkezelési szabályzatában 
meghatározott iratmegőrzési idő, melyet a beszerzési eljárás eredményéről szóló 
értesítéstől, a nyertes ajánlattevő esetében a szerződés bármely okból történő 
megszűnésének időpontjától kell számítani. 

 
Megismerési nyilatkozat: 
A személyes adataim ajánlatkérő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a 
tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében 
önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes 
adatok kezeléséhez. 
 
…………………………….. 2021. …………… ... 
 

………………………………. 
  

vezető tisztségviselő 
 

………………………………. 
  

kijelölt kapcsolattartó 


