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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. nevében ezennel felkérem, hogy a  
2017. április 19. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak 
szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.  
Ajánlattételi határidő: 2017. április 27. 11:00 
 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

MISKOLCI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT. 

3531 Miskolc Győri kapu 48-50. 

Telefon: +36-46-412-611 

Fax: +36-46-412-618 

E-mail: varosgazda@varosgazda.hu  

Kapcsolattartó: Csordás László, Czurkó Ágnes, 
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 
Telefon: +3646/791-916 
Fax: +3646/791-876 
E-mail: miskolc@eszker.eu 
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás). A hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás olyan 
közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályait alkalmazza a Kbt. 115. §-ban foglalt különbségekkel. 
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
„Nagy volumenű kátyúzási munkák végzése Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati 
kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni parkolóiban vállalkozási 
keretszerződés keretében”  
 
A szerződés időtartama: 
A keretszerződések teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg összesen nettó 290.010.000 Ft 
részenként 96.670.000 Ft a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tárgyévi költségvetésében 
rendelkezésre álló forrás erejéig, így a szerződés megszűnik az adott hónap végén, ha nyertes 
ajánlattevő az utolsó benyújtott számláját megelőző számla összegével növelt teljes szerződéses 
összeg eléri vagy meghaladja adott rész vonatkozásában a nettó 96.670.000 Ft összeget, de 
legkésőbb 2019. november 15. napján, amelynek magában kell foglalnia a hiba- és hiánymentes 
műszaki átadás-átvételt. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Amennyiben az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az 
ajánlattételi felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az 
ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

mailto:varosgazda@varosgazda.hu
mailto:miskolc@eszker.eu
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1. KÖTET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
 
1. Ajánlatkérő adatai: 

 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
MISKOLCI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT. 

 3531 Miskolc Győri kapu 48-50. 

Telefon: +36-46-412-611 

 Fax: +36-46-412-618 

 E-mail: varosgazda@varosgazda.hu 

Kapcsolattartó: Csordás László, Czurkó Ágnes, 
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 
Telefon: +3646/791-916 
Fax: +3646/791-876 
E-mail: miskolc@eszker.eu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás 

becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a 

közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő 

alkalmazásával is. Jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot. 

 

Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy 

ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni mindhárom rész vonatkozásában, ami az 

annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét 

tartalmazza. Amennyiben az eljárásban több ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, 

ajánlatkérő a benyújtott ajánlat felolvasólapján rögzített, az árazatlan költségvetés 

kitöltésével számolt árindex figyelembe vételével is kialakított legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás alapján rangsorol, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg az adott részre vonatkozó 

keretmegállapodást. Az eljárás második szakaszában Ajánlatkérő közvetlen megrendelést 

alkalmaz. A második szakaszban a közvetlen megrendelés a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevőtől történik. 

 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei: 

mailto:varosgazda@varosgazda.hu
mailto:miskolc@eszker.eu
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Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 
39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére. 

 

4.   A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Tárgya: Építési beruházás: „Nagy volumenű kátyúzási munkák végzése Miskolc 
Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és 
felszíni parkolóiban vállalkozási keretszerződés keretében”   

 

1. rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 1-7 képviselői körzetének területén 
elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni 
parkolóiban végzett kátyúzási munkák ellátása 
Úthálózat hossza: 150 km 
Felszíni parkolók területe összesen: 40.000 m2 
Tárgyi rész becsült értéke: nettó 96.670.000,-Ft 
 

2. rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 8-14 képviselői körzetének 
területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni 
parkolóiban végzett kátyúzási munkák ellátása 
Úthálózat hossza: 150 km 
Felszíni parkolók területe összesen: 40.000 m2 
Tárgyi rész becsült értéke: nettó 96.670.000,-Ft 
 

3. rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 15-20 képviselői körzetének 
területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni 
parkolóiban végzett kátyúzási munkák ellátása 
Úthálózat hossza: 150 km 
Felszíni parkolók területe összesen: 40.000 m2 
Tárgyi rész becsült értéke: nettó 96.670.000,-Ft 
 

 
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és melléklete 
tartalmazza. 
 
CPV Kódok:  

45112730-1 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon 

44113810-6 Útfelület-kezelés 

45233141-9 Közútkarbantartás 

45233142-6 Közútjavítás 

 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 

 

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 
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 „Nagy volumenű kátyúzási munkák végzése Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati 
kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni parkolóiban vállalkozási keretszerződés 
keretében”   

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 
A keretszerződések teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg összesen nettó 290.010.000 
Ft, részenként 96.670.000 Ft a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tárgyévi 
költségvetésében rendelkezésre álló forrás erejéig, így a szerződés megszűnik az adott hónap 
végén, ha nyertes ajánlattevő az utolsó benyújtott számláját megelőző számla összegével 
növelt teljes szerződéses összeg eléri vagy meghaladja adott rész vonatkozásában a nettó 
96.670.000 Ft összeget, de legkésőbb 2019. november 15. napján, amelynek magában kell 
foglalnia a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételt. 
 
 

7. A teljesítés helye: 

 

1. rész: Miskolc Megyei Jogú Város 1-7 képviselői körzetének területe 
2. rész: Miskolc Megyei Jogú Város 8-14 képviselői körzetének területe 
3. rész: Miskolc Megyei Jogú Város 15-20 képviselői körzetének területe 
 
NUTS-kód: HU311 
 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás:  

 

 Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF. 

 

 A szerződés finanszírozása: A rendelkezésre álló forrást Ajánlatkérő saját erőből, Miskolc 
Megyei Jogú Város mindenkori költségvetési forrásából biztosítja a V-86/271.371./2015. sz. 
és XIII-189/315.091./2016. sz. közgyűlési határozatok felhatalmazása alapján 100%-os 
mértékben. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján, a keretszerződés alkalmazása során, 
amennyiben a közvetlen megrendelés (szerződés) teljesítésének időtartama a két hónapot 
meghaladja az egyedi megrendelésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít amennyiben az előlegre 
nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül 
kifizetésre. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. 

A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF. 

 Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

 Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, 
továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, 
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- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-
(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazott 322/2015. 
(X.31.) Korm. rendelet szerint. 

 

Ajánlatkérő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja:  

 

 Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag a Kbt. 135. 
§ (1)–(3),(5)-(6) bekezdései, illetve a 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdése szerint, 30 
napos fizetési határidejű átutalással forintban (HUF) teljesíti. Az esetleges előleg számlán kívül 
havi szinten történő számla kiállítására van lehetőség. 
A teljesítésigazolás a tárgyhónapban elkészített munkákat tartalmazó felmérési napló, (GPS 
koordinátákkal megjelölve), valamint a műszaki leírásban rögzített egyéb feltételek teljesítése 
után (mintavételi jegyzőkönyv, Megrendelő kérésére, amennyiben a munkavégzés volumene 
indokolttá teszi: minősítési terv, építési napló, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, aszfalt 
szállítójegyek, teljesítmény nyilatkozatok, a felhasznált anyagok, szerkezetek minőségét 
igazoló dokumentumok, előzetes és utólagos fotódokumentáció, amelyben a fotók sorszámmal 
és GPS koordinátákkal is el vannak látva, kátyúk GPS alapú helymeghatározásáról készített 
Excel táblázat) adható ki.   
 

 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. 

Irányadó jogszabályok: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.  

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) 

Kormányrendelet 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 

• 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen lejárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja, de 
a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja valamennyi rész vonatkozásában: 

 

1.rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 1-7 képviselői körzetének területén 
elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni parkolóiban 
végzett nagy volumenű kátyúzási munkák ellátása 

 

2.rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 8-14 képviselői körzetének 
területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni 
parkolóiban végzett nagy volumenű kátyúzási munkák ellátása 
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 3.rész: Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város 15-20 képviselői körzetének 
területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú közúthálózatán és felszíni 
parkolóiban végzett nagy volumenű kátyúzási munkák ellátása 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja (mindkét rész esetén): 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési 

szempont. 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (ellenszolgáltatási index) 70 

2. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól 
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 
hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 

30 

 

Az Ellenszolgáltatási index (Ellenszolgáltatási index= ∑súlyozott egységár)(súlyozott 
egységár= ∑nettó egység árak x súlyszám) meghatározására az ajánlatkérő a 
dokumentációhoz mellékelt Kátyúzási_ártáblázat.xls fájlt, valamint az abban foglalt 
számítási módszereket írja elő, mint az ajánlattevők által kötelezően alkalmazandó előírást. Az 
ajánlattevők kizárólag a nettó egységárakhoz tartozó mezőket tölthetik ki. A fájl, valamint a 
táblázat más elemein módosítást, kiegészítést, törlést nem hajthatnak végre. Az ajánlattevők 
által beadandó egységár gyűjtemény – szakmai szempontból – az ajánlat – annak beadását 
követően – módosíthatatlan részét képezi. Így, amennyiben az ajánlatkérő azt észleli, hogy a 
kiadott fájlban, valamint a táblázatban – jelen pontban részletezett – nem megengedett 
módosítás, törlés, kiegészítés található, akkor az ajánlatkérő a kapcsolódó ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő szintén érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, 
amelyben a felolvasó lapon szereplő összeg nem egyezik meg a Kátyúzási ártáblázat.xls 
fájlban, valamint a táblázatban található „Ellenszolgáltatási index” rovatban lévő összeggel. 

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-10 pont. 

Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, 
az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek 
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még 
kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) 
számú pontot ad. 

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám 
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez 
viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 
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Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (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 

 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is 
figyelembe kell venni. 
Az ajánlatban szereplő egységáraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó 
egységárakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 
Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt 
változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek 
minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  Ha az ajánlati ár számokkal 
megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt 
összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.  Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek 
ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.   
 

A legalacsonyabb nettó ajánlati ár értékelési szempont esetén a dokumentáció 

mellékletét képező árazatlan költségvetést kell beárazni. A költségvetés 

tartalmazza az árazandó tételek meghatározását, és a súlyszámokat, melyek 

alkalmazásával meghatározásra kerül az ajánlatonként összehasonlítható ajánlati 

ár (ellenszolgáltatási index). Az így megadott ajánlati ár (ellenszolgáltatási index) 

kizárólag az ajánlatok összehasonlítására szolgál, az a keretszerződésben nem 

kerül rögzítésre. A tényleges teljesítés az árazatlan költségvetésben megadott 

egységárak, valamint az eseti megrendelés tényleges mennyiségeinek figyelembe 

vételével kerül elszámolásra, a dokumentációban előre rögzített, két alkalommal 

lehetővé tett (2018.04.30. követően, 2019.04.30.-át követően) indexálás mentén. 

 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legmagasabb vállalt jótállás) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 

 
Az értékelés módszere képletekkel leírva: 
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P = (A vizsgált / A legjobb) × (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 
 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat 
pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

A 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 24 hónap, melynél kedvezőbb 
megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati 
elem legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad 
el. 

A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat 
tartalmazó megajánlás érvénytelen. 

A vállalásokat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

 

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.  
 
A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján 
az ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Alvállalkozó vonatkozásában: 
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án közzétett 
útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról. (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi) 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró 
okok fenn nem állását, így Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt 
alvállalkozók) a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokkal, igazolásokkal 
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
 
A Kbt. 64. §-a alapján az öntisztázás lehetősége biztosított. 
 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok 
az eljárás során következnek be. 
 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

  

 Ajánlatkérő jelen eljárás esetében nem ír elő alkalmassági követelményt sem gazdasági-
pénzügyi, sem műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében egyik rész vonatkozásában sem. 

 

13. Ajánlattételi határidő: 

 

2017. április 27. 11:00 

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

ÉSZ-KER Kft., miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

 

15. Az ajánlattétel nyelve: 

 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak 
szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell 
viselnie. 

 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak: 

 

ÉSZ-KER Kft., miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. (kapucsengőn közbeszerzés) 

2017. április 27. 11:00 

 

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 
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17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva 

 

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információ: 

 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 
 

Késedelmi kötbér mértéke mindegyik rész tekintetében: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan 
okból, amiért felelős, az érintett megrendelésben meghatározott teljesítési határidőt nem 
tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke az adott 
megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári 
napra, de legfeljebb az adott megrendelésre eső vállalkozói díj nettó ellenértékének 25 %-
ának megfelelő összeg. 

 

Meghiúsulási kötbér mindegyik rész tekintetében: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes 
ajánlattevő felelős az eseti megrendelés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő 
Ajánlatkérő felé az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért megfizetni 

 

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített 
dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a jótállás intézményét alkalmazza a műszaki átadás-
átvételt követő naptól számítva, a nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt időtartam szerint. 

 

Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, a Kbt. 
134. § (3) bekezdés szerint biztosítva. A jótállási igényekre kikötött biztosítékot teljesítés 
időpontjában (sikeres átadás-átvételt igazoló utolsó jegyzőkönyv átvétele) kell rendelkezésre 
bocsátani. Részteljesítések esetén az adott részre vonatkozó garanciális időtartam kezdő 
időpontja a teljesítés igazolás kiállításának a napja. A biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződés tervezet/a szerződéses feltételek 
tartalmazzák. 

 

19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 

Nem 

20. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény és tárgyalás nélküli 
közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

2. Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) 
bekezdésére, mely szerint: „A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében 
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők megjelölését.” 
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3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 
b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. 

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésre. 

5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve közbeszerzési 
dokumentumokban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, (kivéve, 
ahol ajánlatkérő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban ettől eltérően 
rendelkezett). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

6. Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési 
dokumentumok 2. kötetének 4.1. pontjában meghatározott tartalommal. 

8. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai 
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

 az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 
a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok 
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet 
hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, 
ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges; 

 az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket 
kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és egy elektronikus példányban, 
(a papír alapú ajánlatról szkennelt, pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy 
pendriveon) kell beadni, 

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

 a zárt (külső) csomagon Ajánlat: „Miskolc MMJV – Kátyúzás 2017” valamint: 
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
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megjelölést kell feltüntetni. 

9. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 9.00- 11. 00 óra között, előzetes egyeztetéssel. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

10. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 
 

11. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, 
azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 

 
12. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 

ajánlatkérő - a Kbt. 47. § (2) bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

 
13. Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a közbeszerzési dokumentumokba történő személyes 

betekintés lehetőségét. 

14. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az 
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll rendelkezésre megfelelő idő, a 45. § (4) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével. 

15. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

17. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 
szerint kell eljárni. 

18. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt 
terheli. 

19. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában 
foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem 
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
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20. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az 
üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított 
euró ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az 
alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. 

21. Az ajánlathoz csatolni kell: Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. 

22. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

23. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására. 

24. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. 

25. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

26. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 

27. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

28. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek, valamint a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön 
ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a 
Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó. 

29. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában a 
megvalósítási rész vonatkozásában rendelkeznie kell legalább 20 millió,- Ft/év és legalább 
5 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 
a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező 
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a 
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel 
köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

30. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. 
A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után, ha nem felel meg azoknak 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. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell 
benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 
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31.  A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. 

32. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként 
benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §] 

33. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

34. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell 
jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. 

35. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a megajánlott árat alátámasztó 
beárazott költségvetést. 

36. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (1) e) pontját, azaz nem 
nyilvánítja az eljárást eredménytelenné, abban az esetben ha nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 

 

21.Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. április 19. 
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