Veszprémfajsz Község Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész, 115. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz

„Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi
rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely
áthelyezése”
tárgyában

2016. június 24.
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1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe)
Ajánlatkérő neve: Veszprémfajsz Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.
Kapcsolattartó személy neve: Kötél Krisztina jegyző
Telefonszám: + 36 88 505 580
Faxszám: + 36 88 505 591
E-mail: jegyzo@nemesvamos.hu

2. A közbeszerzési eljárás jogcíme
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás Harmadik rész szerinti
szabályait alkalmazza a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint tekintettel arra,
hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 100 millió forintot.

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak
beszerzési helye és pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1)
bekezdésnek eleget tevő Közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő Közbeszerzési
dokumentumokat a jelen Ajánlattételi felhívással együtt, azzal egybeszerkesztve,
térítésmentesen e-mailen és postai úton közvetlenül bocsátja rendelkezésre.
A közbeszerzési dokumentumok között található ún. Regisztráció lapot az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplőknek vissza kell küldeniük, kitöltve elektronikus úton és/vagy
faxon az Ajánlatkérő részére annak érdekében, hogy az esetleges kiegészítő tájékoztatást az
Ajánlatkérő elektronikus úton és / vagy faxon megküldhesse az Ajánlattevők részére.

4. Annak meghatározása, hogy Ajánlatkérő lehetővé teszi-e a részekre történő
ajánlattételt
Ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt az alábbiak szerint:
1. rész: Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő bővítése
2. rész: Önkormányzati tulajdonú épületen belül a könyvtári szolgáltató hely
áthelyezése
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A Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő lehetővé teszi mind a két rész tekintetében az
ajánlat benyújtásának lehetőségét.

5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége
1. rész vonatkozásában:
Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő bővítése”
Mennyiség: A jelenlegi rendelő helyiség, koedukált illemhely és váró hatályos
jogszabályoknak megfelelő bővítése külön férfi és női, valamint akadálymentes
illemhellyel, öltözővel és rendelő helyiséghez tartozó mosdóval. Ezzel párhuzamosan az
akadálymentes várakozási lehetőség (parkolás) és megközelítés biztosítása, tetőszerkezet
átépítése, hőszigetelt műanyag ablakok beépítése és külső, hőszigetelt vakolat létesítése.
2.rész vonatkozásában:
Tárgy: „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése”
Mennyiség: A könyvtári szolgáltató hely és tárgyaló épületen belüli áthelyezése a
háziorvosi rendelő és a hozzá kapcsolódó helyiségek jelenleginél nagyobb helyigénye
miatt.
A részleges és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
mind a két rész vonatkozásában.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra,
eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése).
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
1. rész vonatkozásában:
Fő tárgy: 45262690
45262700
45210000
45215100
45261910
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2. rész vonatkozásában:
Fő tárgy: 45210000
45212330

6. A szerződés meghatározása
1.
rész vonatkozásában: Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő
bővítése tárgyú vállalkozási szerződés
2.
rész vonatkozásában: Önkormányzati tulajdonú épületen belül a könyvtári
szolgáltató hely áthelyezése tárgyú vállalkozási szerződés

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje mind a két rész vonatkozásában
A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés indítható, ha az Ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást
vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor
került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és az Ajánlatkérő a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés esetén az Ajánlatkérő jogosult az
eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés
eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
Ezen feltétel jelen esetben:
Az 1. rész esetén Támogatási szerződés módosításának aláírása.
A 2. rész esetén az aláírásra kerülő Támogatási szerződés.

Az építési beruházás teljesítési határideje mind a két rész esetén: a Támogatási Szerződés /
a Támogatási Szerződés módosításának aláírása (előbbi a 2. rész esetén, utóbbi az 1. rész
esetén releváns) napjától számított 8 és 5 hónap között a nyertes Ajánlattevő megajánlása
szerint.
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8. A teljesítés helye
Veszprémfajsz Község Önkormányzata (8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.)

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Az 1. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő tervei szerint a közeljövőben kezdeményezi hazai
forrást biztosító Támogatási szerződés módosítását a projekt megvalósítása érdekében.
(további információ: 7. pont)
A 2. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő tervei szerint a közeljövőben pályázatot kíván
benyújtani hazai forrás elnyerése céljából a projekt megvalósítása érdekében. (további
információ: 7. pont)
Mind a két rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján - mind a két rész vonatkozásában - a nettó
vállalkozási díj 5 % - ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a rész- és
végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni.
Ajánlatkérőként szerződő fél a nettó szerződésese érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés
(műszaki készültség) esetén egy darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a
műszaki ellenőre által kibocsájtott teljesítésigazolás alapján.
Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően, Ajánlatkérőként szerződő fél műszaki ellenőre által kiállított, a
hiba – és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás (100 %-os műszaki készültség)
kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdése és az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: 322/2015. Korm.r.) 31. §-a az irányadó.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben nyertes Ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
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A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § -a hatálya alá esik. Az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján a beszerzés tárgyát képező beruházás építési hatósági
engedély-köteles tevékenység, azonban az Áfa törvény 142. § (3) bekezdése értelmében a
fordított adózás szabályai nem érvényesülnek, mivel Ajánlatkérőként szerződő fél ÁFA
tekintetében alanyi mentes, azaz a számlázás nem a „fordított ÁFA” szabályai szerint
történik. Az ÁFA összegét Vállalkozó utalja a rész,- végszámla vonatkozásában a NAV
számlájára a vonatkozó jogszabályokban előírt határidő betartásával.
Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a
kifizetés a Kbt. 135. §-a szerint történik.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a
kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos részletes szabályozást a Közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
A fizetés során irányadó jogszabály még:
Az államháztartásról
Kormányrendelet.

szóló

törvény

végrehajtásáról

szóló

368/2011.

(XII.

31.)

10. Annak meghatározása, hogy Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

11. Az ajánlatok értékelési szempontja mind a két rész vonatkozásában
A 322/2015. Korm.r. 24. § -ában foglaltakra is figyelemmel Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5)
bekezdésre is figyelemmel a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arány
értékelési szempontot alkalmazza az alábbi részszempontok szerint:
Szempont

Súlyszám

1.
Nettó ajánlati ár
2.

Teljesítési határidő (az 1. rész vonatkozásában a Támogatási
szerződés módosításától, míg a 2. rész kapcsán a Támogatási
szerződés aláírásától számított minimum 5 hónap, maximum
8 hónap)

50

50
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***
A legjobb ár-érték arányt megajánló Ajánlattevő kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális
pontszám 1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz).
***
A legjobb ár-érték arányt megajánló Ajánlattevő kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
Értékelés az 1. és 2. részszempont esetében is:
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere szerint értékel. Az ajánlati ár esetén a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat, a következő képlet alapján:
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin
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 (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó súlyszámmal,
majd kéttizedes számjegyre kerekítésre kerülnek és részszempontonként összeadásra
kerülnek.
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a
legalacsonyabb ajánlati ár, a 2. részszempont tekintetében pedig a legrövidebb teljesítési
határidő minősül.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a teljesítési határidő értékelési részszempont
vonatkozásában a 5 hónap, illetve attól rövidebb határidő megajánlásokra a ponthatár felső
értékével egyező pontszámot ad (10 pont, értékelés felső limit).
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A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevők a teljesítési határidő értékelési
részszempont vonatkozásában 8 hónapnál Ajánlatkérőre kedvezőtlenebb (hosszabb)
határidőt nem adhatnak, mivel ezen ajánlás az ajánlat érvénytelenségével jár.
Amennyiben két ajánlatnak megegyezik a pontszáma, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5)
bekezdése szerint jár el.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nettó ajánlati ár átalány jellegű, így a jelen közbeszerzési
eljárásban megajánlott ajánlati áron felül a szerződésben foglalt feladat teljesítéséért
további ellenszolgáltatást az Ajánlatkérő nem fizet egyik rész esetében sem.

12. A kizáró okok
A Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőnek ajánlatában felhívásban foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2)
bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
Továbbá Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) és a Kr. 17. § (2)
bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban kizáró okok hatálya alá. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás
megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult
által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban a
Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
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A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az Ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban használt – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

13. Az alkalmassági követelmények
Figyelemmel a Kbt. 115. § (1) bekezdésére, Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményt.

14. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
Ajánlatkérő teljes körűen biztosítja a 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.

15. Az ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje
2016. év július hó 22. nap 10 óra 00 perc
Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható
módon meg kell érkeznie a 16. pont szerinti címre.

16. Az ajánlatok benyújtásának címe
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. első emelet 6. számú hivatalos helyiség
Az ajánlatot munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 - 15.00 óra között, pénteken, és
amennyiben a szombati nap munkanap, 8.00 -13.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
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17. Az ajánlattétel nyelve
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat
magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven
került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés
szerinti Ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az Ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az minden megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességért az Ajánlattevő a felelős.

18. Az ajánlatok felbontásának helye
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. első emelet 6 . számú hivatalos helyiség

19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.

20. Az ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

21. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus
árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

22. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk
Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot, sem egyéb biztosítékot nem kíván előírni.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mind a két rész vonatkozásában:
-

késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó
vállalkozási díj 20 %-a,
meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a.
24 hónap teljes
létesítményrészekre.

körű

jótállás

a

kivitelezett

létesítményekre,

illetve

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák.

23. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és / vagy programmal kapcsolatos
nem releváns

24. Egyéb követelmények és információk
24.1. Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 példányban kell benyújtani. Az ajánlat lapjait össze
kell fűzni, vagy tűzni. Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbeszerzési eljárás során
valamennyi levelezésre fel kell tüntetni:






Veszprémfajsz Község Önkormányzata
„Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő bővítése és a
könyvtári szolgáltató hely áthelyezése”
A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az „Ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel!” feliratot is.
Az ajánlatot és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek) aláírásával kell
ellátni, aki(k) Ajánlattevő nevében érvényes jognyilatkozat tételére jogosult(ak).

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt
felelősség nem terheli.
Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel történő szerződéskötés
esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az Ajánlatkérő az eljárást olyan
szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az
Ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az
Ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
24.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
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24.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114. § (6) bekezdése, valamint a közbeszerzési
dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt
nem tart.
24.4. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 15.00 óráig, pénteken, és amennyiben a
szombati nap munkanap 8.00 órától 13.00 óráig terjedő időintervallum.
24.5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában és a 115.
§ (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.
Az 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. (Kbt. 115. § (4) bek.)
Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A
megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
24.6. Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
nyertes Ajánlattevő (Ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.
24.7. A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő
ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
24.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
24.9. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
24.10. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
24.11. Az ajánlatban a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti Felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok)
alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a
rendelkezésre álló fedezet összege is.
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24.12. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál: Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
24.13. Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy meg kell
jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni
- ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat
24.14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek: A nyertes Ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés
tervezetben meghatozott késedelmi,- illetve meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
24.15. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni. A nem
forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző
devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott
üzleti év utolsó napján, a műszaki és szakmai alkalmassági követelmény (referencia)
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott
devizára Ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az Ajánlattételi
felhívás és dokumentáció megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró
ellenértéke képezi. Az átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség esetén az adott
nyilatkozatnak kell tartalmaznia.
24.16. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő
az irányadó.
24.17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind
önálló, mind közös Ajánlattevők tekintetében kizárja.
24.18. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
- Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), adott esetben alvállalkozó, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
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szerinti aláírási mintáját egyszerű másolatban, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely
részét aláírták.
- Amennyiben az Ajánlattevő vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és / vagy
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság)
hatálya alá, elegendő, ha az Ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
alvállalkozó és / vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel
ezen szervezet vagy személy aláírása és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
- Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat Ajánlattevő (közös
Ajánlattevő), alvállalkozó vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást.
24.19. Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőt, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös
csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező
(azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az Ajánlatkérő az
ajánlat elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
24.20. Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó valamely az Ajánlattételi felhívásban vagy a
Közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben Ajánlattevő, alvállalkozó nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
igazolni, és hogy mi az ezen tény vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
24.21. A 322/2015. Korm.r. 26 §-a szerint Ajánlattevő köteles a Szerződés hatálybalépésének
időpontjától a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 10.000.000 Ft/év,
továbbá 5.000.000 Ft/káresemény összegű érvényes a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
felelősségbiztosítással rendelkezni. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén
kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. Az Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott értékű
felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell,
hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt benyújtja
Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosítást folyamatosan, a szerződésben írtak szerint kell
fenntartani. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási
kötvény vagy igazolás nem, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a
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nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös
ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
24.22. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az
Ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
24.23. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartamát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak
szerint ellenőrizni.
24.24. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által
előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
24.25. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint
az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést mind a két rész
vonatkozásában, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
24.26. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevők tájékoztatást kaphatnak a Kbt.
73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
24.27. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
Ajánlattevőt terheli.
24.28. A Kbt. és a Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a
„Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

25. Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2016. június 24.

Kötél Krisztina
jegyző
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