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Ajánlatok érvénytelenítése
Tisztelt Ajánlattevők!
Az Drávacsepely Község Önkormányzata és Rádfalva Község Önkormányzata által kiírt
„Drávacsepelyt és Rádfalvát összekötő külterületi helyi közút felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbi ajánlatokat
érvénytelenítette:
ZOLANIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
1. Ajánlattevő a felhívásban az alábbiakat írta elő:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1) az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt évben
nem rendelkezik építési kivitelezésre vonatkozó, a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló
referenciával, amely referenciák értéke eléri a nettó 60.000.000,- forintot. Ezen alkalmassági
minimum követelmény teljesíthető több referenciamunkával is, amelyek együttes értéke eléri a
nettó 60.000.000,-Ft-ot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság- megkövetelt igazolási mód:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására, továbbá – alapos kétség
felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes
adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát.
Eszerint ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetése.
Az ismertetéshez csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára figyelemmel a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét,
- a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés
tárgyának megfelelő-e,
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- az ellenszolgáltatás nettó összegét az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától
(az eljárást megindító felhívás 27. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 5
évben, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt-e, és a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a
teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) -(8) bekezdései alkalmazandók.
Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlás során sem csatolta a referenciára igazolására
vonatkozó dokumentumokat, így alkalmassága nem igazolt.

BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság
1. Ajánlattevő a felhívásban az alábbiakat írta elő:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1) az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt évben
nem rendelkezik építési kivitelezésre vonatkozó, a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló
referenciával, amely referenciák értéke eléri a nettó 60.000.000,- forintot. Ezen alkalmassági
minimum követelmény teljesíthető több referenciamunkával is, amelyek együttes értéke eléri a
nettó 60.000.000,-Ft-ot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság- megkövetelt igazolási mód:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására, továbbá – alapos kétség
felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes
adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát.
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Eszerint ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetése.
Az ismertetéshez csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára figyelemmel a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét,
- a szolgáltatás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés
tárgyának megfelelő-e,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától
(az eljárást megindító felhívás 27. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 5
évben, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt-e, és a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a
teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) -(8) bekezdései alkalmazandók.
Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlás során sem csatolta a referenciára igazolására
vonatkozó dokumentumokat, így alkalmassága nem igazolt.
2018. május 7.
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