Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos
építési munkák
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Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Halimba Község Önkormányzata (8452 Halimba Petőfi Sándor utca 16.), mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárást kezdeményez a „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési munkák”

tárgyban.
A módosítással nem érintett dokumentumok ismételten nem kerülnek megküldésre, ott a
korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokat kérjük, vegyék figyelembe az
ajánlatadásnál.
Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és
az abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek.

Harsányi István sk.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
{lajstromszám: 00055.}

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott.
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Ajánlattételi felhívás
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint
1. számú módosítás
1) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap címét;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont}
Halimba Község Önkormányzata
Tóbel János polgármester
8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16.
Telefon: +36 88237003
Fax: +36 88237003
E-mail: halimba@vazsonykom.hu
Honlap: http://www.halimba.hu
Az eljárásban ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzési szolgáltató szervezet/személy:
Firmiter Füred Betéti Társaság
Harsányi István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #00055.
Harsányiné dr. Tóth Beáta jogász
cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Telefon: +36 203929305
Telefax: +36 87341205
e-mail: firmiterbt@upcmail.hu
Honlap: http://www.firmiterbt.hu
2) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont}
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás, mivel az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300.000.000,-HUF-ot és a beszerzés nem
európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
nem kapcsolatos.
3) azt az elérhetőséget, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek
lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés
a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre; {Kbt. 50. § (2)
bekezdés c) pont}
Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat egyidőben térítésmentesen
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg az ajánlatkérő által
kiválasztott és a Kbt. 115. § (2) bekezdésében előírtak szerinti Gazdasági szereplők részére.
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A módosítással nem érintett dokumentumok ismételten nem kerülnek megküldésre, ott a
korábban rendelkezésre bocsátott dokumentumokat kérjük, vegyék figyelembe az
ajánlatadásnál. Ajánlatkérő a költségvetési kiírásban és a műszaki leírásban módosított.

4) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont}
„Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési munkák”

Beépítési övezet:
Különleges terület, Kt övezet (temető)
Cím:
8452 Halimba, 72. hrsz.
Telek mérete:
7845 m2
Tervezett beépítés: 150 m2 Tervezett beépítettség: 2%
Zöldfelület aránya: 96,7% > min. 50%
Épületmagasság(Ém): 3,69 m
+/-0,00 a ravatalozó meglévő padlóvonalával egyenlő.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban szereplő konkrét,
meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés
mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni, Ajánlatkérő a
dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a
dokumentációban előírtaknak.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak: 45262690-4
5) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják; {Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont}
Vállalkozási szerződés
6) annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor; {Kbt. 50. § (2) bekezdés a)
pont} {Kbt. 50. § (2) bekezdés f) pont}
nem releváns
7) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés g) pont}
A teljesítés határideje értékelési szempont. A szerződés aláírását követő max. 150 naptári
nap.
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8) a teljesítés helyét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont}
8452 Halimba, 72. hrsz.
NUTS kód 213
9) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozást; {Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont}
A Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi
fedezetével az alábbiak szerint rendelkezik: A finanszírozására Halimba Község
Önkormányzatának költségvetéséből kerül sor. Halimba Község Önkormányzata a
Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása keretében a BMÖGF/52- 16 /2016. iktatószámon vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

A teljesítés során 1 db előlegbekérő és 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. A
megrendelő az előleget a kivitelező kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül fizeti ki, amelyről előlegbekérő a nettó vállalkozási díj 5%-ig,
maximum 75millió HUF értékben állítható ki. Az 1. részszámla a teljesítés 20%-nak megfelelő
készültségnél teljesítésarányosan, a 2. részszámla a teljesítés 40%-nak megfelelő
készültségénél teljesítésarányosan, a 3. részszámla 60%-nak megfelelő készültségnél
teljesítésarányosan, míg a végszámla a fennmaradó összegről. a 100 %-os műszaki
készültségnél állítható ki. Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számla
mellékletét képezi. Az előlegbekérő összege az 1. részszámlából kerül levonásra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., az Art. 36/A. § és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai is.
Az építési beruházás engedélyköteles, ezért ÁFA tv. 142. § (1) bek. b) pontja vonatkozik rá.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés magyar forintban történik.
Ajánlatkérő
ezúton
is
felhívja
ajánlattevők
figyelmét
az
alábbiakra:
Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.
Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi
adó nélkül számított ellenértékéből.
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
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10) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont}
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.
11) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség
van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot
tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető
szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait; {Kbt. 50. §
(2) bekezdés k) pont}
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel mind gazdasági, mint pedig
műszaki szempontból a részajánlattétel nem lenne megfelelő.
12) az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását
(kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni; {Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont}
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés
figyelembevételével).
srsz
1
2
3

részszempont
súlyszám
Nettó ajánlati ár
50
Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt 30
ajánlattevői befejezési határidő (naptári napban)
Késedelmi kötbér napi mértéke
20

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
valamennyi értékelési részszempont esetén.
1. Nettó ajánlati ár: A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a
maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap
pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési
határidő (naptári napban): Ajánlattevő min. 0 naptári nap és max. 30 naptári nap
előteljesítésre tehet ajánlatot. A megadott befejezési határidő a szerződéskötéstől számított
150 naptári nap. Az összességében 150 naptári napnál hosszabb vállalást tartalmazó
ajánlatok érvénytelenek. A 30 naptári nap feletti vállalást tartalmazó ajánlat nem
érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 10 ponttal értékeli. A legmagasabb
mértékű (30 naptári nap vagy 30 naptári napot meghaladó) vállalást tartalmazó ajánlat kapja
a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás
módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum
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tartalmazza. A befejezési határidőt egész napokra vonatkoztatóan kell megadni. Tört, vagy
nem egész napokra vonatkozó ajánlatadás értelmezhetetlen és ezért érvénytelenséget
jelent. A 150 naptári napból kerül majd levonásra az ajánlattevő által megajánlott tényleges
befejezési határidő, ami a kivitelezés során a tényleges kötbérterhes befejezési határidőnek
kell tekinteni.
3. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 % / nap késedelmi
kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok
érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban
azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű
kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma
ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó
képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb
két tizedesjegyig kell megadni.
13) a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási módokra; {Kbt. 50. § (2) bekezdés m)
pont}
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen
felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai
tevékenység
végzésére
vonatkozó
alkalmasság
igazolása:
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban,
milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet
azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez,
illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti
nyilvántartásban szerepelnie kell.
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14) az alkalmassági követelményeket, és utalást a megkövetelt igazolási módokra; {Kbt.
50. § (2) bekezdés n) pont}
Ajánlatkáró a Kbt. 115. § (1) bekezdésben találhatóak szerint nem ír elő alkalmassági
követelményt.
15) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt; {Kbt.
50. § (2) bekezdés o) pont}
Ajánlattételi határidő: 2017. február 10. 10:00 óra
16) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont}
Az ajánlat benyújtásának a címe:
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség
8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16.
Tóbel János polgármester részére
Az ajánlat benyújtásának a módja:
Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2)
szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának megadott
címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá 2 példány a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban) másolati
példányban (CD/DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a
következőket írják rá: „Ajánlat” „Halimbai ravatalozó felújításával kapcsolatos építési
munkák” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az
ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai
Kirendeltség, cím: 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16., Tóbel János polgármester részére,
hétfő-csütörtökig munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között lehet benyújtani.
17) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy
a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont}
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás
során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő
fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad
el.
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell
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nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

18) az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik helyét, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a
részvételi jelentkezések felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik
- helyét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont}
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
Ajánlattételi határidő: 2017. február 10. 10:00 óra
Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltség
8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 68.§
(3) bekezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdések
szerint.

19) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével; {Kbt. 50. §
(2) bekezdés s) pont}
Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap. (Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint)
20) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés t) pont}
nem releváns
21) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, amelyet már a részvételi
felhívásban is fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan; {Kbt. 50. § (2)
bekezdés u) pont}
Ajánlatkérő az ajánlatadást nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
22) ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket; {Kbt.
50. § (2) bekezdés v) pont}
Késedelmi kötbér: az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj nettó összegének min. 0,5
%-a max. 2 %-a naptári naponta, ajánlattevő által vállalt mértékben. A késedelmi kötbér
maximuma az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj összegének 20 %-a. A kivitelező
mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe,
vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdése szerint kimenti.
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A szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelező a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért
és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – 36 hónap – teljes körű – jótállást vállal.
A megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés 4.1.1./ pontja szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt (5) százalékának
megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani, a szerződés 3.2./ pontjában meghatározott teljesítési határidőtől számított 36
hónap időtartamra.
A biztosíték a hivatkozott pontban írt határidőkig a kivitelező választása szerint a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjának megfelelően nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a
megrendelő jelen szerződés fejlécében meghatározott fizetési számlájára történő
befizetéssel (átutalással), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása bankszámlára történő befizetés (átutalás)
esetén a terhelési értesítő (átutalási igazolás) másolati példányának, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia esetén a garancialevél eredeti vagy hiteles másolati
példányának, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség esetén a
kezességvállalást tartalmazó dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányának,
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény
esetében a biztosítási kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának a megrendelő
részére történő átadásával történik.
A kivitelező a fentiekben említett egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
23) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat; {Kbt. 50. § (2) bekezdés w) pont}
nem releváns
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24) Egyéb információk
1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.
71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az ajánlatkérő 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.
2. Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 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.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az
alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak,
illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg
a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a
kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján
érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
4. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
nyújtja. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az eljárás
eredményétől függetlenül ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 138. § alapján kell eljárnia az alvállalkozók bejelentését illetően.
7. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy kizárólag az az ajánlat
kerül felbontásra, amely határidőben ajánlattevő címzettjéhez érkezett, illetőleg
ajánlatkérő címzettjénél találhatók. Az ajánlati küldemény bármilyen késedelméért,
elirányításáért, késedelmes postázásáért és egyéb itt nem megjelölt okból történő
késedelmes érkezésért ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
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9. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
10. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben
felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen
meghatalmazás eredeti példányát is.
12. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k),
alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon
nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és
kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál
nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot
aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
14. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű
másolatban benyújthatóak.
15. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg
kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen
teszik elérhetővé.
16. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
18. A műszaki leírás, az árazatlan költségvetési kiírás a közbeszerzési dokumentumban
található.
19. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes
költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő
hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá
tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell
kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti
költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket,
melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.
20. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés
megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell
tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő)
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
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oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább
10millió forint káreseményenként és legalább 20millió forint évente.
21. Az ajánlatba szakmai ajánlatot kell csatolni. A szakmai ajánlatban foglaltaknak meg kell
felelni a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban foglaltaknak, és ki kell térnie
legalább az alábbi tartalmi elemekre:
a) alkalmazott mintavételi és minőségigazolási intézkedések leírása;
b) alkalmazni tervezett környezetbarát technológiák, illetve termékek a "zöldebb"
beruházás érdekében;
c) együttműködés, kooperáció a kivitelezés ideje alatt az Ajánlatkérővel, valamint a
művezetésre felkért tervezőkkel a leghatékonyabb együttműködés érdekében;
d) organizációs és deponálási szempontok annak érdekében, hogy az épület
megközelíthetősége és használhatósága a beruházás ideje alatt biztosítva legyen;
e) tájkép, kert és a védett növényzet kímélésére, megtartására, megóvására
alkalmazandó eszközök bemutatása;
g) rendelkezésre álló szakemberek, illetve gépek, berendezések, műszaki eszközök
bemutatása.
Ajánlatkérő terjedelmi, mennyiségi korlátot nem határoz meg.
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában előírtakat.
23. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a hatályos jogszabályok az irányadóak.
25) Az ajánlattételi felhívás megküldésének az időpontja. {Kbt. 50. § (3) bekezdés}
2017. január 20.
Módosítás: 2017. január 27.
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