Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név: Ádánd Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 50.
Város: Ádánd

NUTS-kód: HU232

Postai irányítószám: 8653

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Horváth Richárd, közbeszerzési referens

Telefon: 84/357-552

E-mail: titkarsag@adand.hu

Fax: 84/357-552

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.adand.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat díjmentesen, közvetlenül és egyidejűleg küldi meg a Kbt. 115. § (2)
bekezdése alapján az ajánlatkérő által kiválasztott Gazdasági szereplők számára.
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Közjogi szervezet

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb tevékenység:

Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Földgáz és kőolaj kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ádánd községben

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák)
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45111100-9 (Bontási munka)
45260000-7 (Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák)
45421100-5 (Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése)
45443000-4 (Homlokzati munka)
45261420-4 (Vízszigetelés)
45432130-4 (Padlóburkolás)
45442100-8 (Festés)
45324000-4 (Gipszkartonozás)
45331000-6 (Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése)
45310000-3 (Villamos szerelési munka)
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás keretében Ádánd község Polgármesteri Hivatalának felújítása az alábbi munkálatok elvégzésével:
-

Bontási munkák
Tető felújítás (tetőfedés és bádogozás cseréje, tetőszerkezet javítása)
Homlokzati és belső nyílászárók cseréje
Homlokzat felújítás, vakolatjavítás
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, aljzat és padlóburkolat készítés
Fal és mennyezet festés, gipszkarton álmennyezet készítés
Fűtés- és gázszerelés, klímaszerelés
Villamos hálózat korszerűsítése

A munkák pontos mennyiségét, a részletes műszaki információkat a dokumentáció és a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12

valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre: [ ]

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beruházás egyetlen épületet érint, így a részekre bontás megnehezítené a munkaszervezést, amely többletköltséget és a
munkálatok elhúzódását eredményezné. Mindezek alapján a beruházás nem bontható több részre, egy egységként kezelendő.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ádánd községben

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák)
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45111100-9 (Bontási munka)
45260000-7 (Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák)
45421100-5 (Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése)
45443000-4 (Homlokzati munka)
45261420-4 (Vízszigetelés)
45432130-4 (Padlóburkolás)
45442100-8 (Festés)
45324000-4 (Gipszkartonozás)
45331000-6 (Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése)
45310000-3 (Villamos szerelési munka)
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU232
A teljesítés helye: Ádánd, Kossuth L. u. 50., 295 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Építési beruházás keretében Ádánd község Polgármesteri Hivatalának felújítása az alábbi munkálatok elvégzésével:
Meghatározó paraméterek:
kerámia cserépfedés és lécezés cseréje
Tetőszerkezet javítása

318 m2
3 fam3

Függőeresz csatorna és lefolyócső
épületbádogos szerkezetek

76 m

Homlokzati fa nyílászárók cseréje

4 db

Homlokzati műa. nyílászárók
Belső és tetőbe épített fa nyílászárók,
szakipari fal

6 db
12 db

Homlokzat felújítás
Beton aljzat bontás, építés, talajnedvesség
elleni szigetelés

569 m2

Parketta fektetés

121 m2

121 m2

Utólagos falszigetelés 51 cm vtg falban

81 fm

Utólagos falszigetelés 30 cm vtg falban

40 fm

Fal és mennyezet festés

774 m2

Fűtési csővezeték és gázvezeték

235 m

Kondenzációs gázkazán (25 kW)

1 db

Radiátor szerelés

16 db

Split klímaberendezés

3 db

Villanyvezeték
Világítási szerelvények és világítótestek,
villamos biztosító és elosztó berendezések

5269 m
199 db

Adatátviteli és riasztókábel

860 m

A teljes mennyiség és a műszaki tartalom a tervdokumentációban és a költségvetésben kerül részletesen meghatározásra.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
1. Jótállás időtartama (min.: 36 hónap, max: 60 hónap) súlyszám: 30
2. Késedelmi kötbér mértéke (min: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap, max: a nettó vállalkozói díj 2 %-a/nap) súlyszám: 20
Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
3. Vállalkozói díj összege (nettó, Ft) súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható

igen

nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen

nem Opciók leírása:

igen

nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont ) 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelen eljárásban az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §
figyelembevételével kell megtenni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzés nincs folyamatban, úgy az ajánlattevő ezen
tényről is köteles nyilatkozatot benyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás
megküldésének napja.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján nem
ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra,
ennek indokolása: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján nem
ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő felróható késedelme esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke
a késedelem minden megkezdett napja után a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő %/nap érték, melynek alapja a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj). Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi
kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a végteljesítési határidő vonatkozásában a 15 késedelmes napnak megfelelő összeget
eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, valamint a teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér
követelésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal
szemben beszámítani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít.
Teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból
meghiúsul, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljesítés elmaradásának időpontjában szerződés
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 20%-a. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért meghaladó kárát.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott időtartam, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás teljesítésének időtartama meghaladja a 2 hónapot, a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdéseiben foglaltak alapján a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) jogosult általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére.
A nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés aláírást követően igényelheti az előleget, amelyet kizárólag a vállalkozási
szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhat fel. Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az
Ajánlsattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában foglalt kizáró okra.
Az előleg összege a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) által kiállításra kerülő rész- és végszámlákból egyenlő arányban kerül
levonásra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A Vállalkozó 2 rész és 1 végszámla benyújtására jogosult.
A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi
eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni /Kbt. 135. § (2) bekezdés/.
Ajánlattevő a szerződés szerű teljesítést igazoló teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult számla kiállítására.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

-

Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdés

-

Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdés

-

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. és 32/A §

-

2003. évi XCII. törvény 36/A §.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell legalább 1 fő, MV-É felelős műszaki vezetővel. Az erre
vonatkozó ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

Versenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

Innovációs partnerség

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/05/22. Helyi idő: 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar

1

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017/05/22. Helyi idő: 10:00 Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatok bontásának helyszíne:
Ádánd Község Önkormányzata, 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. (tárgyaló)
Az ajánlatok bontásánál jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott,
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
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.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése igen nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2
valamennyi pontozási szempont esetében: 1-100 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2
1. bírálati szempont: Jótállás időtartama
A bírálati szempont értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján, a következők szerint. A legelőnyösebb ajánlat a maximális
(100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással
kerülnek meghatározásra.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekíti.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza az „1. bírálati szempont: Jótállás időtartama” bírálati
részszempont azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső
határával azonos számú pontszámot ad, valamint meghatározza az azzal kapcsolatos elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az „1.
bírálati szempont: Jótállás időtartama” bírálati részszempontra adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az
alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.
Az „1. bírálati szempont: Jótállás időtartama” bírálati részszempontnak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb szintje: 60 hónap
Az „1. bírálati szempont: Jótállás időtartama” bírálati részszempontnak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
minimális szintje: 36 hónap

2. bírálati szempont: Késedelmi kötbér mértéke
A bírálati szempont értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján, a következők szerint. A legelőnyösebb ajánlat a maximális
(100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással
kerülnek meghatározásra.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekíti.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza a „2. bírálati szempont: Késedelmi kötbér mértéke” bírálati
részszempont azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső
határával azonos számú pontszámot ad, valamint meghatározza az azzal kapcsolatos elvárást, amelynél kedvezőtlenebb a „2.
bírálati szempont: Késedelmi kötbér mértéke” bírálati részszempontra adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az
ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata
érvénytelennek minősül.
A „2. bírálati szempont: Késedelmi kötbér mértéke” bírálati részszempontnak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőbb szintje: a nettó vállalkozói díj 2 %-a/nap
Az „2. bírálati szempont: Késedelmi kötbér mértéke” bírálati részszempontnak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott minimális szintje: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap

3. bírálati szempont: Vállalkozói díj összege (nettó, Ft)
A bírálati szempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján, a következők szerint. A legelőnyösebb ajánlat a maximális
(100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással
kerülnek meghatározásra.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekíti.
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. A közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás a 115 § szerinti eltérésekkel.
2. A közbeszerzési dokumentumoknak az ajánlattevők rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos információk: ajánlatkérő a
felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat díjmentesen, közvetlenül és egyidejűleg küldi meg a Kbt. 115. § (2) bekezdése
alapján az ajánlatkérő által kiválasztott Gazdasági szereplők számára.
3. A Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban a 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.
4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. vonatkozó rendelkezései, különösen a 35. § figyelembevételével
tehetnek közös ajánlatot. A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.
5. A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre
jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
6. A Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése
során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó határozza
meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
7. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő a
szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
8. A Kbt. 35 § (9) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
9. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot főszabály szerint magyar nyelven kell benyújtani, azonban ajánlatkérő
elfogadja az ajánlatban esetlegesen nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását is (a Kbt. 47. § (2) bek.).
A felelős fordítás tartalmáért az ajánlattevő felelős.
11. A Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban, kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a jelen felhívás 1) pontjában
meghatározott elérhetőségeken a Kbt. 41. § (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett írásban válaszol minden egyes kérdésre. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § vonatkozó rendelkezései és a Kbt. 114. § (6)

bekezdése az irányadóak. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
12. A Kbt.. 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatához csatolnia kell a felolvasólapot a
Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal.
13. A Kbt.. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges
tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.
16. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
17. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a
költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához szükségesek. Az ajánlat elektronikus másolatának tartalmaznia
kell a költségvetés szerkeszthető változatát is excel formátumban.
18. Ajánlattevő köteles ajánlatához a műszaki leírásban és a dokumentációban előírtakat is figyelembe vevő építési
munkanemeket tartalmazó műszaki-pénzügyi ütemtervet csatolni. Az ütemterv egyes építési munkanemek szerinti bontásban
és heti részletezettséggel készüljön. Az ütemtervnek tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívással összhangban a számlák
benyújtásának idejét (a szerződéskötés napjától eltelelt intervallumban megjelölve) és forintban meghatározott nettó és bruttó
értékét.
19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében:
a) a képviseletre való jogosultság igazolásának érdekében olyan okirat (pl. alapító okirat) egyszerű másolatát, amelyből
egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága (Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a
2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való
jogosultságát igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető.
Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell
csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.);
b) egyszerű másolatban az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott
dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája (A cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében a Ctv. 9. §-a szerint az aláíró személy vonatkozásában
közjegyző által készített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolatát kell csatolni.).
c) 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 általi, cégszerű aláírással ellátott
eredeti meghatalmazását is szükséges csatolni.
20. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzés nincs folyamatban, úgy az ajánlattevő ezen
tényről is köteles nyilatkozatot benyújtani.
21. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell legalább 1 fő, MV-É felelős műszaki vezetővel. Az
ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a nyilatkozatot, amely szerint nyertesség esetén a szerződéskötésre rendelkezni fog 1
fő MV-É szakterületű felelős műszaki vezetővel, aki jogosultságát a szerződés teljesítése során fenntartja. Az ajánlatkérő
tudomásul veszi, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépését jelenti, így az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köt szerződést.
22. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kivéve a
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti, illetve minden olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál, melyet eredeti aláírt példányban kell tartalmazni az ajánlatnak.
23. Ajánlattevő az ajánlatban, annak hiánypótlásában vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indoklásban elkülönített
módon üzleti titkot helyezhet el, a Kbt. 44. § rendelkezéseinek megfelelően.
24. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan nyilatkozatot, igazolást és egyéb dokumentumot, amely a jelen felhívásban
nem került kiemelésre, ám annak benyújtását a Kbt. kötelezően előírja.
25. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások:

- az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésére figyelemmel egy eredeti, papíralapú példányban, valamint a papíralapú példánnyal
mindenben megegyező egy darab elektronikus, szkennelt változatban (CD vagy DVD adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható, *.pdf formátumban) kérjük benyújtani. Amennyiben a papír alapú eredeti példány és az elektronikus
adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti irányadónak, az
alapján értékeli az ajánlatot.
- Az ajánlat eredeti 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
tartalomjegyzék alapján az egyes iratok helye egyértelműen beazonosítható.
- Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített - dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén cégszerűen 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 - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
- Az ajánlat benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Az ajánlatot, annak minden példányával együtt, egy közös borítékba,
csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és
sértetlennek kell lennie, és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. A csomagoláson fel kell
tüntetni az alábbiakat:
ajánlattevő neve, székhelye,
ajánlatkérő neve,
az eljárás elnevezése,
„AJÁNLAT. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!”
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért az ajánlatkérőt felelősség
nem terheli.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az
ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban,
illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és az ajánlattétel határideje között lehet benyújtani.
26.) Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni.
27. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8)
bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 71 § (6) bekezdése alapján nem köteles újabb hiánypótlást
elrendelni, 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.
28. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában szereplő eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
29. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján
érvénytelen az ajánlat, 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.
30. A Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegzés megküldésével értesíti az
ajánlattevőket.
31. A Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevő
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. A nyertes ajánlattevő és – amennyiben az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
számított hatvan nappal meghosszabbodik (Kbt. 131. § (5) bekezdés).
32. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerinti felelősségbiztosításra:

-

kártérítési limit évente: 20 millió Ft
kártérítési limit káreseményenként: 5 millió Ft.

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 az
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy
nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
33. A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés
megküldésének napját követő hatodik napon, amennyiben ez nem munkanap, a következő munkanapon 10:00 órakor kerül
sor.
34. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/05.
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