A 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás
nélküli eljárás ajánlattételi felhívása

1) az ajánlatkérő neve: Halászi Község Önkormányzata
nemzeti azonosítója: AK18253
képviselőjének neve: Majthényi Tamás polgármester
postai címe: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
NUTS kód: HU221
telefonszáma: +36 96 210349
telefaxszáma: +36 96 210349
e-mail címe: polgarmester@halaszi.hu
honlap címe: www.halaszi.hu
közös közbeszerzés: nem
az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve: HHP Contact Tanácsadó Kft.
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képviselőjének neve: Páli János ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési
szakatanácsadó (lajstromszám: 00746)
címe: 9026 Győr, Tábor utca 32-34.
telefonszáma: +36 30 9016106; telefaxszáma: +36 96 314222
e-mail címe: palij@hhp.co.hu
honlap címe: www.hhp.co.hu
2) a közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás
indoklása - jogcíme: Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján
3) a közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes
elektronikus elérhetősége: http://www.hhp.co.hu/kozbeszerzesek
4) további információ beszerzése: az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet megadott
elérhetőségein
5) az eljárás elnevezése: Bölcsőde építése Halásziban – építési beruházás

Páli János

Digitálisan aláírta: Páli
János
Dátum: 2018.02.20
06:13:52 +01'00'

6) a közbeszerzés tárgya: építési beruházás – új bölcsőde építése kivitelezési munkái:
szélfogó, közlekedő, átadók, sószoba, nevelői szoba, akadálymentes mosdó, dolgozói
öltöző, vizesblokkok, mosókonyha, két csoportszoba, melegítőkonyha, fedett terasz,
játszóudvar kivitelezése
mennyisége: két csoportszoba és kiszolgáló helységek 236,87 m2 alapterületen
7) CPV kód: 45.21.41.00-1
8) a szerződés meghatározása és típusa: Bölcsőde építése Halásziban – építési beruházás –
vállalkozói szerződés
9) a rendelkezésre álló fedezet mértéke: a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok
bontásának megkezdése előtt kerül ismertetésre.
az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében – az
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a
bírálat során érvénytelenné nyilvánítja: nem releváns
10) fenntartott szerződések: nem
11) keretmegállapodás: nem
dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása: nem
elektronikus árlejtés alkalmazása: nem
12) a szerződés időtartama: szerződéskötés napjától számított maximum 240 naptári nap
a szerződés hatályba lépésének napja: a szerződéskötés napja
a teljesítés időtartama: szerződéskötés napjától számított maximum 240 naptári nap,
melybe a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése is beleértendő
13) a teljesítés helye: 9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 89. (450 hrsz.)
NUTS kód: HU221
14) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei (vagy vonatkozó jogszabályok): az
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (TOP-1.4.1-15GM1-2016-00017 azonosítószámú projekt). A projekt támogatás intenzitása 100,0000%.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetés módja: támogatási
előleg felhasználásával, utófinanszírozással.
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Az Ajánlatkérő a teljesítés megkezdéséhez előleget a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésben
meghatározottak alapján, a nettó szerződéses ár 10%-a mértékben biztosít. Az előleg
elszámolására a végszámlában kerül sor. Részszámla benyújtására három alkalommal van
lehetőség, egy-egy részszámla mértéke nem haladhatja meg a nettó szerződéses érték 25%át, az egyes részszámlák mértéke a tényleges teljesítés mértékével arányosan állapítandó
meg. Az előleg, a részszámlák és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést követően
(előleg esetében előlegbekérő benyújtását követően) benyújtott számla ellenében a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdés és a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján történik 60 napos (előleg
esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe foglalt 15 napos) fizetési
határidővel.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.
§ (1) é (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
15) többváltozatú (alternatív) ajánlat: nem
16) opciók: nem
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17) részajánlattétel lehetősége (és indoklása): nem. Tekintettel a versenysemlegességre, a
beszerzés mennyiségére, műszaki tartalmára (elvégzendő feladatok műszaki-funkcionális
egysége, az egyes részfeladatok egymásra épülnek, nincs önálló egységként kezelhető
részfeladat) és becsült értékére (költséghatékonyság) nem indokolt a részajánlattétel
lehetőségének biztosítása.

18) az ajánlatok értékelési szempontjai: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer alapján, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a következő
szempontok szerint:
- legalacsonyabb nettó ár (Ft)

súlyszáma: 50

- vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 48 hónap)
súlyszáma: 20
- teljesítési időtartam (nap – minimum 210, maximum 240 nap)
súlyszáma: 20
- hátrányos helyzetű munkavállalók1 alkalmazása (fő – maximum 5 fő)
súlyszáma: 10

1

hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja alapján kell értelmezni

Az egyes szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az egyes szempontok esetében a pontozás módszere:
Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve - a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó árra a maximális pontot (100 pont)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(PmaxPmin)+Pmin.
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva): egyenes arányosítás elve - a
legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a leghosszabb jótállási időtartamra a
maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:
P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin. A bírálati szempont esetében a 12 hónapos
vagy annál rövidebb időtartamot megajánló ajánlatok ugyanazon pontszámot kapják. A 48
hónapnál hosszabb időtartamot megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
Teljesítési időtartam (naptári napokban megadva): fordított arányosítás elve - a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legrövidebb teljesítési időtartamra
a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin. A 240 napnál rövidebb, illetve a 270 napnál
hosszabb időtartamot megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (főben megadva): egyenes arányosítás
elve - a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legtöbb személy
alkalmazására a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a
pontszámokat:

P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin.

A

bírálati

szempont

esetében az 5 főnél több személy alkalmazását megajánló ajánlatok érvénytelennek
minősülnek.
A négy részszempont pontszámait ezt követően összegezi az ajánlatkérő, így kapja meg a
végleges ajánlatonkénti pontszámokat.
19) kizáró okok: az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
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Az eljárásból kizárásra kerül az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont
gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről
(részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1))
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. (Kbt.
64. §)
igazolási módok: a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
nyilatkoznia kell.
Valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia: a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy:


olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;



ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
(Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés). A
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nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
20) gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények: az Ajánlatkérő a Kbt.
115. § (2) bekezdés alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
igazolási módok: nem releváns
21) műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények: az Ajánlatkérő a Kbt. 115.
§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
igazolási módok: nem releváns
22) szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmények: a Kbt. 65. §
(1) bekezdés c) pontja, illetve a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján
az ajánlattevőnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szerepelnie kell.
igazolási módok: a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a
követelménynek való megfelelést az ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles nyilvántartásokban.
23) az ajánlattételi határidő: 2018. március 8. (csütörtök) 10:00

24) az ajánlat benyújtásának címe:

az ajánlatkérő székhelye: Halászi Község

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala - Titkárság, 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
a benyújtás módja: postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen. Az ajánlatokat
hétköznapokon 9:00 és 15:00 óra között lehet benyújtani, az ajánlattételi határidő napján
9:00 és 10:00 óra között.
25) az ajánlattétel nyelve: magyar
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: nem
26) az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2018. március 8. (csütörtök) 10:00
helye: az ajánlatkérő székhelye: Halászi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárság, 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
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az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlat(ok) felbontásakor csak az
Ajánlatkérő, az Ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott személyek és a nevükben
eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólap(ok)ba
betekinthetnek. (Kbt. 68. § (3)).
Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe
(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az
értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 68. § (4)).
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon
belül megküld az ajánlattevőknek. (Kbt. 68. § (6))
27) az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap
28) az ajánlati biztosíték mértékére és előírására vonatkozó információ: az Ajánlatkérő
nem ír elő ajánlati biztosítékot
29) a szerződés biztosítékai: az Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra
az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, az
alábbiak szerint - késedelmi, hibás teljesítési, továbbá meghiúsulási - kötbér fizetésére
kötelezi magát:


teljesítési késedelem esetén az Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles az
Ajánlatkérő részére fizetni. A késedelmes teljesítési kötbér alapja a késedelmes
teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Az Ajánlattevő a
szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően a
teljesítésig minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó szerződéses ár
0,1%-a/nap késedelmi kötbért, de maximum a nettó szerződéses ár 1,5%-át elérő
mértékű késedelmi kötbért köteles az Ajánlatkérőnek megfizetni. A nettó
szerződéses ár 1,5%-át elérő mértékű késedelmi kötbér elérésekor az Ajánlatkérő
jogosult a szerződéstől való elállásra és a meghiúsulási kötbérre.



hibás teljesítés esetén az Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles az Ajánlatkérő
részére fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett
szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. A hibás teljesítési kötbér mértéke a
szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően a
hibás teljesítés kijavításáig, kicserélésig minden késedelemmel érintett naptári nap
után a nettó szerződéses ár 0,1%-a/nap hibás teljesítési kötbért, de maximum a nettó
szerződéses ár 1,5%-át elérő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles az
Ajánlatkérőnek megfizetni.
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a teljesítés részben vagy egészben történő meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő a
meghiúsult teljesítés nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbért követelhet.

30) a szerződés teljesítésének különleges feltételi: jótállás, melynek időtartama minimum 12,
maximum 48 hónap (ajánlat szerint). Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként saját
nyilatkozatot kell adnia, hogy a beruházás teljesítését követően az előírt jótállási idő
időtartamára a szerződéses érték ÁFA nélküli összegének 5%-át elérő jótállási biztosítékot
nyújt, melynek kedvezményezettje az Ajánlatkérő és időtartama a jótállás időtartama + 45
nap. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában
nyújtható, a biztosíték benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele. A biztosíték
rendelkezésre bocsátáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján az ajánlatban
nyilatkoznia kell.
31) meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk: nem releváns
32) a szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ: nem
releváns
33) a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: az ajánlatkérő a
szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását, ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket a
dokumentáció nem tartalmaz (Kbt. 35. § (9)).

34) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00017 számú
pályázati projekt

35) a tárgyalás lefolytatásának menete és a tárgyalás ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai: nem releváns
36) a tárgyalás időpontja és helyszíne: nem releváns
37) a közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
38) feltételes közbeszerzés: nem
39) konzultáció vagy helyszíni szemle: az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart

13/8

40) alvállalkozók igénybevétele – az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat: igen
41) hiánypótlás: az Ajánlatkérő teljes körben biztosítja
42) hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében – az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen

43) egyebek:
1. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok
előírásai szerint kell eljárni.
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást
kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az ajánlatkérő
nevében eljáró szervezet megadott elérhetőségeire kell megtenni.
3. Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen
borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható PDF vagy azzal egyenértékű formátumban elektronikus
adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen
aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti
papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A
borítékon/dobozon a „Bölcsőde építése Halásziban – építési beruházás. Az ajánlattételi
határidőig felbontani TILOS!” megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott
ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért,
valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő
helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az
ajánlattevőt terheli.
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4. Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen (Kbt. 66. § (5) bekezdés), amelyben közölni kell az alábbi adatokat:
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát és a kért ellenszolgáltatás
összegét. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
-

ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;

-

ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján;

-

a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;

-

az

ajánlatot

aláíró(k),

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)

aláírása

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintáját.
-

ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges
tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;

-

a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ennek megfelelően az
ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg (a) a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
(legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az előbbiekre
vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

-

nyilatkozat a jótállási biztosítékról

-

organizációs műszaki leírás

-

kitöltött építési költségvetési kiírás (CD-n is)

-

sávos építési-pénzügyi ütemterv javaslat

-

és a Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, illetve a vonatkozó jogszabályok
által előírt további dokumentumok
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6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő
ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
7. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja,
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
8. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a
második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.
9. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé
csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
11. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az
együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt,
hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési
eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy
a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös
ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
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12. Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, a referenciák esetében a
teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
13. Felelősségbiztosítás: a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az Ajánlattevőnek.
A biztosításnak korlátlan esetszámra, esetenként nettó 5.000.000 HUF értékre kell
szólnia, illetve a biztosítás éves mértéke meg kell haladja a 20.000.000 HUF/év
mértéket.
14. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek)
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
15. Az ajánlatban szereplő dokumentumok kapcsán a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján kell
eljárni.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken és amennyiben a szombati
nap munkanap, 9-12 óráig terjedő időintervallum.
17. A szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárnia.
18. A szerződés teljesítése során az alvállalkozók tekintetében a Vállalkozónak a Kbt. 138.
§ (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárnia.
19. A szerződés teljesítése során az esetleges alvállalkozónak a Kbt. 138. (5) bekezdés
szerint kell eljárnia.
20. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § szerinti szakmai ajánlatnak tekinti az
Ajánlatkérő az árazott költségvetést, a teljesítési időtartam és a vállalt jótállási idő
értékelési szempontok tekintetében adott megajánlásokat.
21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János
(lajstromszám: 00746); cím: HHP Contact Tanácsadó Kft., 9026 Győr, Tábor utca 3234.; Telefon és telefax: +36 96 314222; Telefon: +36 30 9016106; E-mail:
palij@hhp.co.hu.
22. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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44) az eljárás megindításának dátuma – jelen felhívás megküldésének dátuma: 2018.
február 20.

Ellenjegyzem, Győr, 2018. február 20.
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