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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 
 
 
Hivatalos név:  Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Postai cím:  2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Képviseli:   Tömöri Balázs, polgármester 
Telefon:  06 70 978 0037 
E-mail:   polgarmester@pilisborosjeno.hu 
 
 

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKLÁSA 
 
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért egyszerű 
beszerzési eljárás. 
Beszerzés tárgya: építés, gyalogátkelő létesítéshez kapcsolódó buszöböl áthelyezés 
 
 

3. AZ EGYÉB BESZERZÉSI DOKUMENTUM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK 
MÓDJA 

 
Az ajánlatkérő a beszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi 
meg az ajánlattevők részére, egyúttal ajánlatkérő a beszerzési dokumentumot teljes körűen 
hozzáférhetővé teszi a www.pilisborosjeno.hu honlapon.  
 
 

4. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 
Vállalkozási szerződés keretében gyalogos átkelőhely létesítése, buszöböl korrekció 
kapcsán mintegy 60nm terület átépítése, tábla kihelyezések és felfestések a Műszaki leírás 
szerint. 
 
Építési helyszín:  2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. 

A részletes műszaki leírást a mellékletben található beszerzési dokumentum tartalmazza. 
 
 

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 
 
Vállalkozási szerződés 
 

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
Szerződés időtartama: szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig 
hatályos. 
 
Teljesítési határidő: Munkaterület átadástól számított 30 nap, amely határidő a sikeres, hiba- 
és hiánymentes műszaki átadás-átvételt jelenti, az üzemelés megkezdéséhez szükséges 
engedélyek beszerzésével együtt. 
 
Munkaterület átadás: időjárástól és beépítendő anyagok rendelkezésre állástól függően, 
szerződéskötést követő 5 napon belül. 
 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

http://www.pilisborosjeno.hu/
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7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, HIVATKOZÁS A 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA 

 
Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza a beszerzést. 
 
Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot, hogy amennyiben a 
legkedvezőbb ajánlati is meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, jelen 
beszerzési eljárás eredményeként nem köt szerződést, vagy csak az egyik ütemre köt 
szerződést. 
 
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.  
 
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő 
alkalmazásával.  
 
Fizetési ütemezés:  
 
A nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be az elvégzett kivitelezési munkákról a 
sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt és szükséges engedélyek megszerzését követően, 
az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján. 
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.  
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
 

8. RÉSZAJÁNLAT 
 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a rész-ajánlattételt. 
 

9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA 
 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás. (ár) 
 

10. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG  

 
Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők alkalmasságát előzetesen 
ellenőrizte az alábbiak szerint: 
 

- gazdasági szereplő jogi helyzete (cégkivonat, köztartozásmentes adatbázis, kamarai 
nyilvántartások) 

- gazdasági szereplő pénzügyi helyzete (pénzügyi beszámolók) 
- szakmai alkalmasság (korábbi munkák, referenciák) 

 
Az Ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak találta. 
Ajánlatkérő azon Ajánlattevők esetén, amelyek a honlapon közzétett felhívásra jelentkeznek, 
ajánlattételt követően ellenőrzi a pénzügyi és műszaki alkalmasságot, és jogi 
megfelelőséget. 
Szerződéskötést megelőzően a nyertes ajánlattevő köteles NAV köztartozásmentes 
igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisban. 
 

11. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
 
2020. április  23.  14:00 óra 
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12. AZ AJÁNLAT(OK) BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata  
Tömöri Balázs Polgármester részére 
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16. 
 
e-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu 
 

13. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlati kötöttség 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). 
 

14. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT 
A SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
 
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett 
naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa az - általános 
forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a. 
 
Késedelmi kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére - abban az esetben 
érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. A késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum a - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj 15 %-áig érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja 
az - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-át, úgy ajánlatkérő 
szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést felmondani nyertes ajánlattevő 
írásbeli értesítése mellett. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a nyertes 
ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő tevékenységével vagy 
mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel 
szemben, ha az bizonyítottan a nyertes ajánlattevő hibájából keletkezett. 
 
Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a 
 
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől 
számítva 36 hónap.  
Amennyiben bizonyos építési elemekre a 36 hónap jótállásnál hosszabb kötelező jótállási 
időszakot ír elő jogszabály, úgy a jogszabályi előírás az irányadó.  
  
 
Jótállási biztosíték:  
Vállalkozó a végszámla benyújtását megelőzően, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának 
időpontjában jótállási biztosítékot adni. A biztosíték az ajánlattevő/Vállalkozó választása 
szerint az alábbi formában nyújtható, azzal, hogy a jótállási biztosítéknak a Jótállási 
Időszakban kell érvényesnek lennie.  
 

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 
számlájára történő befizetésével, átutalásával,  

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával,  

- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel 

 
A jótállási biztosíték összege a teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának kell, hogy megfeleljen. 
Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ideértve a 
garanciális kötelezettségeket is nem tesz eleget – jogosult a biztosítékból kielégítést keresni. 
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15. AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
1. Az ajánlat benyújtása és formája: 
 
- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg beszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre 
közvetlenül, e-mailben – polgarmester@pilisborosjeno.hu - az ajánlattételi határidő lejártáig, 
az alábbi formában: 
A teljes ajánlatot (ami oldalszámozott és cégszerű aláírást tartalmaz) scannelve pdf 
formátumban, valamint az árazott költségvetést a kiadott xls formátumban is be kell nyújtani. 
Az e-mailnek az előírt határidőre a címzetthez meg kell érkeznie.  
 
- Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek és ennek következtében 
érvénytelennek tekinti. 
 
 
2. Az ajánlatban benyújtandó iratok: 
 
- Szakmai és Pénzügyi ajánlat: 

- Az ajánlattevőnek ajánlata részeként tételes árazott költségvetést kell benyújtania. 
A tételes költségvetést a beszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan 
költségvetés valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A 
költségvetés elkészítése során az árazatlan költségvetés tartalma (az egyes tételek 
tartalma és mennyisége, a költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem 
egészíthető ki, ide nem értve az ajánlatkérő által esetleges kiegészítő tájékoztatás 
keretében kért módosításokat. 

- Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, 
a vállalkozói díj meghatározása az ajánlattevő kockázata, az esetleges előre nem 
látható költségeket, műszaki észrevételeket stb. az árazatlan költségvetésben 
szereplő meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések 
beépítésére nincs lehetőség.  

- Az ajánlatban – tájékoztató jelleggel - kérjük, szíveskedjen megadni a meglévő rossz 
helyen lévő harántcsíkozás és nem megfelelő jelzésképű "vigyázz gyerekek" felfestés 
eltávolításának és újrafestésének díját is.  

- Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírás valamely sora alapján nem az ott 
megjelölt márkájú, típusú terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a 
kivitelezésben felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni kell a termék 
dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, 
hogy a választott termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a költségvetési 
kiírásban szereplő terméké. Amely költségvetési kiírási soroknál ajánlattevő nem tesz 
márka/típus-módosítási kitételt és nem csatol dokumentációt, ott ajánlattevő vállalja, 
hogy a kivitelezés során a kiírásban szereplő márkájú/típusú terméket használja fel.  

 
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha 
az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). 
 

mailto:polgarmester@pilisborosjeno.hu
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- Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő elfogadja és vállalja, hogy  
o az előírt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását, felelősségbiztosítását 

kiterjeszti, 
o A jótállási biztosítékot a fent megjelölt határidőben Megrendelő részére átadja. 

 
 

16. HELYSZÍNI BEJÁRÁS: 
 
- Helyszíni bejárás: Az ajánlatkérő 2020. április 15. napján 15:00 órakor helyszíni bejárást 
tart. 

Találkozó helye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1. Általános iskola bejáratánál. 

A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre felkért, vagy ajánlatot adni szándékozó 
gazdasági szereplő részt vehet. 
A helyszíni bejárás során elhangzó lényegi információkat Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, 
a kérdésekre adott válaszokat írásban megerősíti. 
 

17. EGYÉB 

 
- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb beszerzési dokumentumokban 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 
 
- Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
a beérkező ajánlatokat a honlapján közzéteheti.  
 
- Bármely gazdasági szereplő, aki a beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében –írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Minden 
ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben (szerkeszthető formátumban is) kell eljuttatni az 
Ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre, ajánlattételi határidő napját megelőző 3. 
munkanap éjfélig. 
 
- Köztartozás: nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy a legkésőbb a szerződéskötés előtt 
az illetékes hatóság (NAV) 30 napnál nem régebbi igazolását bemutatja, hogy nincs 
köztartozása.  
 
- Biztosítás: a nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - biztosítási 
szerződést kell kötnie vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie. Az előírt biztosítás: a 
beszerzés tárgyára vonatkozó, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű C.A.R 
építési-szerelési biztosítási szerződés, korlátlan esetszámmal, amely a harmadik fél számára 
okozott kár biztosítására vonatkozóan min. 5.000.000,- HUF éves kárösszeg, illetve min. 
1.000.000 HUF/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz, korlátlan esetszámmal. 
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy az előírt biztosítást megköti, vagy 
meglévő biztosítását, felelősségbiztosítását kiterjeszti. Az előírt tartalmú biztosítási kötvény 
bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.  
 
 

18. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
 
2020. április 6. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A tervezett gyalogos átkelőhely szelvényszáma a 11105 j. út 0+915 kmsz.-e.  
A tervezett gyalogos átkelőhely szélessége 3,00 m.  
 
A gyalogos átkelőhelyhez szükséges az iskola oldalán lévő buszöböl korrekciója, kb. 13 
méterrel Pilisborosjenő központ felé való eltolása.  
A buszöböl szélessége az iskola oldalán a helyi adottságokat figyelembe véve 2,96 m. A 
mértékadó busz hossza 18,00 m, a peronhossz is ehhez igazodik, a kiemelt szegély 12 cm 
magas legyen. A buszöböl korrekció pontos kialakítását és méreteit a vonatkozó terv 
helyszínrajza tartalmazza.  
A buszöböl átépítés mintegy 60 m2 területnek az átépítésével jár.  
 
Pályaszerkezete: 
4,0 cm AC 11 kopó (F) aszfalt kopóréteg 
7,0 cm AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg  
20 cm vastag ckt. hidraulikus alapréteg 
20,0 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
A buszöböl környezetében megbontott útpálya kopórétegét bitumenemulziós kezelést 
követően 4 cm AC 11 (F) aszfaltréteggel kell helyreállítani. Szükséges továbbá modifikált 
bitumenes fugaszalag elhelyezése az építési hézagba, a meglévő úttal való csatlakozási 
szakasz keresztirányú hézagjaiba. Szélessége legyen azonos a kopóréteg vastagságával.  
 
A szegélykövek befogását biztosító betongerendát C25/30 minőségű betonból kell 
elkészíteni. A szegélykövek közötti hézagot cementhabarccsal kell kitölteni.  
 
A gyalogos átkelőhely mindkét végéhez szilárd burkolatú (viacolor) járdát kell vezetni. 
Jelenleg a járda mindkét oldalon rendelkezésre áll, azonban a buszöböl korrekció miatt a 
járda átépítendő. 
Annak érdekében, hogy a gyalogos mozgások csak az átkelőhely területére 
koncentrálódjanak, illetve az iskola területéről esetlegesen kiszaladó gyermekek ne 
közvetlenül az úttestre érkezzenek betervezésre kerültek gyalogos védő korlátok is, melyek 
elhelyezése a helyszínrajzon látható. A korlátok kialakítása – az átbújást akadályozandó – 
vízszintes osztással ellátott kell legyen. (A korlátokat a Pilisborosjenői Önkormányzat 
biztosítja). A gyalogos átkelőhelynél 0 cm-re süllyesztve,  vakok- és gyengénlátók 
közlekedésének elősegítésére két sorban taktilis (pl. 30x30-as bütykös kialakítású kövek) 
jelzőköveket és az átkelőhely mindkét oldalán azokhoz 5-5 db rávezető követ kell elhelyezni.  
 
A beavatkozási szakasznál a vízelvezető árok profilozását is el kell végezni 60 cm 
fenékszélességgel 1:1,5-es hajlással a buszöbölkorrekciótól Pilisborosjenő irányába az első 
átereszig, vagy árokvégig.  
 
A burkolatépítéseket követően a helyszínrajzon és a vonatkozó közútkezelői 
hozzájárulásban leírtak szerinti táblákat kell kihelyezni, illetve a felfestéseket kell alkalmazni, 
melyek az alábbiak:  
 
Sárga színű lassító harántcsíkozás az iskola bejárata, a gyalogos átkelőhely előtt mindkét 
irányba. A felfestések anyaga Pilisborosjenő (külterületi szakasz) irányába thermoplasztik 
anyagból készüljön, így annak akusztikus jellegét tekintve a gyorsabban haladó járművek 
vezetői számára is kellőképpen figyelemfelhívó jellege van.  Kiosztása 30-10-17-25-34-44 m.  
 
A második osztásközbe (gyalogos átkelőhely előtt mintegy 65 m-rel) burkolatra festett 
„Gyalogosátkelés” piktogram festendő. Ezen felül a burkolatra festett veszélyes helyre 
figyelmeztető vonal (KRESZ 158/b. ábra) is alkalmazandó.  
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Sárga színű lassító harántcsíkozás Üröm irányába thermoplasztik típusú festés 
alkalmazandó.  
A harántcsíkozás kiosztása: 6-3-4-6-9-14-21 m.  
 
A közúti jelzőtáblák típusa és elhelyezése a helyszínrajzokon található, a táblák méretével 
kapcsolatos előírásokat a PES-630/2/2019 iktatószámú Közútkezelői hozzájárulás 
tartalmazza.   
 
KRESZ táblák elhelyezése: 8 db 
Taktilis burkolati elemek a gyalogos átkelőhely két végén: 2x3 m  
Taktilis jelzéssel ellátott vezetőelemek: 2x5 db 
Betonba ágyazott kiemelt szegély: 55 m 
Viacolor burkolatú járda, buszperon: 150 m2 
 
További feladatok: 

• Zebrának a felfestése, amit a fenti munka elvégzése után lehet majd felfesteni.  

• A meglévő rossz helyen lévő harántcsíkozás és nem megfelelő jelzésképű "vigyázz 
gyerekek" felfestés eltávolítása és újrafestése. (Van olyan csík, ami majdnem jó 
helyen van, azt elég lenne felülfesteni, a többit viszont le kell csiszolni-marni.) 

 
 
 
Mellékletek:  
- útépítési helyszínrajz 
- közútkezelői hozzájárulás 
- Árazatlan költségvetés 
 
 


