Ajánlati felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tinnye Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK18533

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.
Város: Tinnye

NUTS-kód: HU102 13

Postai irányítószám: 2086

Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

Ország: Magyarország
Telefon: +36 30/598-1195

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstomszám:00664)
E-mail: kozbesz.szaktanacsado@gmail.com

Fax: +36 26/335-007

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

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)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető

el: (URL)
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg, korlátozásmentesen, e-mail útján, fokozott biztonságú
aláírással ellátva közvetlenül, elektronikusan megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek.
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
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 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: igazságszolgáltatás

 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: Honfoglalás utca (hrsz: 755) közterületen bekövetkezett
„vis maior“ jellegű útkárosodások helyreállítása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45.23.30.00-9 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Tinnye Község Önkormányzatának tulajdonában álló, vis maior károsodást szenvedett
Honfoglalás utca rekonstrukciójának építési beruházása
II.1.5) Becsült érték: 2 [1] Pénznem: [H][U][F]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
A közbeszerzési audittapasztalatok alapján a beruházás becsült értékének ismerete alkalmas lehet az ajánlattevők és így az ajánlati
ár befolyásolására, ezért azt Ajánlatkérő „1 Ft”-ban közli azt ajánlattevőkkel, mely nem az eljárás valós becsült értéke.
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Ajánlatkérő a bontás alkalmával ismerteti mind a becsült értéket, mind a rendelkezésre álló fedezetet.
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):
Az útburkolatban keletkezett károsodások mértéke, a süllyedések, az aszfalt kipergések mennyisége és felületi elhelyezkedése
nem teszi lehetővé, hogy helyreállításukat egyenként, kátyúzással meg lehessen oldani, a helyreállítás az egész felületet érinti. Az
összetöredezett, megsüllyedt aszfaltburkolatot teljes vastagságában (6 cm) el kell bontani. A beruházás egy műszaki és gazdasági
egységet alkot, az egyes részmunkafázisok egymásra épülnek, felelősségi körük nem elhatárolható.
Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő a részekre bontás lehetőségét, a közpénzek hatékony felhasználása és a beruházás egységes
elszámolása, illetve minél alacsonyabb ajánlati ár elérése érdekében, kizárja.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: Honfoglalás utca (hrsz: 755) közterületen bekövetkezett „vis maior“ jellegű
útkárosodások helyreállítása

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 45.11.11.00-9 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
45.23.31.00-0
45.23.32.00-1
45.23.33.00-2
45111100-9 Bontási munka
45233100-0 Autópálya és közút építése
45233200-1 Különféle útburkolatok
45233300-2 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 [H] [U] [1] [0] [2] A teljesítés helye:
2086 Tinnye Község közigazgatási területén Honfoglalás u. (hrsz:755)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Az építési beruházás az alábbi útfelújítási rekonstrukciós munkákat foglalja magába:
A nyertes ajánlattevőnek rekonstruálnia kell a károsodott útszakaszt az alépítmény stabilizálása után AC-11 melegaszfalt illetve
bitumennel kevert zúzottkő felületzárással.
A munkálatok magukba foglalják a károsodott útszakasz visszabontási és hulladékgazdálkodási feladatait is.
A felújítási munkálatok részletes műszaki tartalmát, nagyságát, helyét, módját, technológiáját a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 35
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: Nettó vállalkozói díj összesen (HUF): 65
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II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [1] Pénznem: [H][U][F]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
Ajánlatkérő a bontás alkalmával ismerteti mind a becsült értékét, mind a rendelkezésre álló fedezetet.
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [7] vagy napban: [ ]
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)  igen  nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen nem Opciók leírása:
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
II.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10.
§ g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
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a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okok
hatálya alá.
c) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
szerinti kizáró okokat) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében előírt információkat.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell
csatolniuk.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell megtenni, továbbá a
nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő
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) bekezdése alapján nem ír elő
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
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 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Az ajánlatkérő a szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Jótállási kötelezettség
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke az egyes Fizetési Mérföldkövekre eső nettó vállalkozói díj-rész 1%a (azaz egy százaléka) naponta. A késedelmi kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső késedelmi kötbér összege.
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az ajánlatkérő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés szerinti teljesítésnek a vállalkozó érdekkörébe eső okból történő ellehetetlenülése esetén, továbbá a vállalkozó
szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek
mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér:
Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső teljesítés (létesítmény készültségi fok) nem felel meg a
szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a Vállalkozó hibásan teljesít.
Ebben az esetben a Megrendelők póthatáridő tűzésével felhívhatják a Vállalkozót a szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban
foglaltaknak megfelelő teljesítésre. A póthatáridőre vonatkozóan a Megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, amelynek alapja az
adott fizetési mérföldkőre eső nettó vállalkozói díj, a mértéke a kötbér alapjának 0,5 (fél) százaléka a póthatáridő minden naptári napja
után a teljesítésig, de legfeljebb a kötbéralap 15 (tizenöt) százaléka. Megrendelők rögzítik, hogy amennyiben a hibás teljesítés kötbér
mértéke eléri a maximumot, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Amennyiben a hiba olyan jellegű, amely nem
akadályozza a soron következő fizetési mérföldkőre eső teljesítés megkezdését, úgy a Megrendelő a hibás teljesítési kötbér
érvényesítésétől eltekinthet.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg:
Az Ajánlatkérő az előleg igénylése kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdését tekinti irányadónak.
1. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben
foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
2. Az előleget az Ajánlatkérő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
3. Az előleg visszafizetése, az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával
kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
1. A szerződés finanszírozása Ajánlatkérő 10%-os önrész vállalása mellett a Belügyminisztérium vis maior alapból történő
támogatásából történik. A kifizetés nem szállítói kifizetéssel valósul meg.
2. Az ajánlatkérő a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint jár el.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
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Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdasági szervezet alapításához, lehetővé teszi azt, amennyiben
több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére melyikük
bír felhatalmazással, továbbá hogy a közös ajánlatot tevők együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak.

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:
Szerződések teljesítésével kapcsolatos előírások:
1. Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a
Kbt. 135. §-ban foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely,
a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül,
számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.
2. Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően –
a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-ával összhangban kerül sor.
A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak.
Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII. törvény).
3. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, amennyiben kizárólag a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét
meghaladó érvényes ajánlatok érkeznek, az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) alapján - figyelemmel a Kbt. 53. § (5) bekezdés
rendelkezéseire is - a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alkalmazza.
A számlázási rend meghatározása:
A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapján a nyertes Ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentum
részét képező szerződéstervezetben, valamint a Megrendelői követelményekben foglalt feltételeknek megfelelően – az Ajánlatkérő
műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az
alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a
részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének
70%-ánál.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő
összeg előlegként történő kifizetését kérni.
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő
15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által történő rendelkezésre bocsátását
követően köteles az ajánlattevő az előlegről számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében
elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy
végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 3 (három) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
1) a teljesítés legalább 25%-os mértékű elkészültekor, a nettó vállalkozói díj 25%-áról, az előleg összegével csökkentve,
2) a teljesítés legalább 50%-os elkészültekor, a nettó vállalkozói díj további 25 %-áról,
3) a teljesítés legalább 75%-os elkészültekor a nettó vállalkozói díj további 25 %-áról.
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített,
beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított
arányát érti.
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Végszámla:
Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes
teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról a végszámlát kiállítani. Az
átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a részszámlák/végszámla benyújtásának pontos időpontjait és összegét
a nyertes Ajánlattevő által készített műszaki/kivitelezési ütemtervben kell meghatározni, figyelemmel a nyertes Ajánlattevő által
készített pénzügyi ütemtervben foglaltakra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem állapít meg.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá:

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a,

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

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

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás
 Gyorsított eljárás

 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség

Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
Kbt. 115.§ szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályainak
nemzeti eljárásrendben történő alkalmazásával
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
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 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 csökkentésére
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: (2017/08/04) 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: [H] [U] 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
Datum: (2017.08.04.) Helyi idő: (10.00) Hely: 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017.08.04. 10 óra 00 perc
Az ajánlatok felbontásának helye:
Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal (Tinnyei Kirendeltség)
Tárgyaló
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.

Az ajánlatnak a 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9. tárgyaló helyiségbe kell beérkeznie az ajánlattételi határidőig. Az ajánlatot
ajánlattevő kizárólag abban az esetben tekinti határidőben benyújtottnak, amennyiben annak ajánlatkérő részéről történő
kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben az ajánlattételi határidőig megtörtént.
A bontáson a jogosultak részvétele a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
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A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. Jelen beszerzés támogatásból valósul meg.

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)
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
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:

10

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2
Az ajánlatok értékelési szempontjai a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] az
alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó vállalkozói díj összesen (HUF) (egész Ft-ra kerekítve megadva)

65

2.

A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész számú hónapban megadva (hónap)
(min.36 hónap; max. 60 hónap)

35

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(147/2016.) szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(147/2016.) szerint az ott hivatkozott képletek alapján.
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő kettő tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
Az egyes ajánlati elemek értékelésének részletes szabályait, az értékelés módszertanával kapcsolatos információt a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
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.

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó
szabályainak alkalmazásával folytatja le.

2.

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívást legalább 5 gazdasági szereplőnek egyidejűleg,
közvetlenül megküldi.

3.

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve nem határoz meg alkalmassági követelményt. Az
ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jár el.

4.

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.

5.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
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6.

A II.1.5) pont, illetve II.2.6) szerinti becsült érték nem a valós értéket tükrözi, az a felhívás szabályossága érdekében került
kitöltésre. A becsült értéket és a fedezetet Ajánlatkérő a bontás során ismerteti, hogy annak ismerete az ajánlattevőket ne
befolyásolja az ajánlati ár kialakításában.

7.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az építési terület szerinti utcában lakó emberekre és
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.

8.

Egyenértékűség: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés
tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében
történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata.

9.

Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása
vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.

10. Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása
szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja.
11. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési
dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
12. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az alábbiak szerint biztosítja:
A felhíváson kívüli Közbeszerzési Dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően elektronikus úton közvetlenül
megküldi e-mail útján a felhívott gazdasági szereplők részére, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a
dokumentáció nyilatkozat mintáit és az árazatlan költségvetést szerkeszthető formátumban is.
13. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6)
bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban,
telefax útján vagy e-mail útján fordulhat kiegészítő tájékoztatásért a kapcsolattartóhoz. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy
a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen
megküldeni.
14. A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 7 hónap, a szerződés hatályba lépésének napját követő
naptól kezdődően, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. A teljesítési határidőt a
munkaterület átadás-átvételétől kell számítani. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel határideje beleszámít.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
15. A nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
16. Teljesítésben részt vevők: A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek
rendelkezéseire.
17. Irányadó jog: Jelen Felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. További dokumentumok
A szakmai ajánlatnak része a pénzügyi ütemterv.
Kizárólag a nyertes Ajánlattevő feladata a szerződéskötés időpontjáig az alábbi dokumentumok elkészítése a Megrendelői
követelményben foglaltak szerint, az abban meghatározott tartalommal.



Műszaki/kivitelezési ütemterv
Organizációs terv
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19. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján lehetséges. Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
Az Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
20. A Gazdasági szereplők továbbá legyenek figyelemmel a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében előírtakra.
21. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés
alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy
alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
22. Határidők számítása: Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 48. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a felhívásban megjelölt határidők a felhívás megküldését követő napon kezdődnek.
23. Irányadó idő: Jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
24. Biztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Ajánlattevő a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés teljes időtartamára és a teljes jótállási időszakra
vonatkozóan, Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles Ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény
bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik: min. 30.000.000,- HUF/év, azaz harmincmillió forint/év és káreseményenként
min. 5.000.000,- HUF, azaz ötmillió forint összegre szóló építési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre
is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
25. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
26. Összegezés: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a
szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
27. Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: Az Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Dokumentumban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől
Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
28. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az árbevételi adatok
átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb
esetben jelen felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Ajánlattevő ajánlatához - adott esetben - a jelen
pontban meghatározottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében és a nyilatkozatában foglaltak alapján
történt átszámítást a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
29. Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő jelen felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumban olyan adat,
vagy tény ajánlattevő általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 69. § (11) bekezdésére figyelemmel – az ilyen
adatokat, tényeket az ajánlattevőnek nem kell igazolnia az ajánlatban, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
előírásaira.
30. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot– egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Az ajánlat papír alapon
benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
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31. Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező, de kitöltött
árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott
költségvetést.
32. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások
esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat,
iratokat, igazolásokat is. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást
kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül.
33. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös
ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók esetében az alábbi iratokat:
a)
b)

c)

38.

ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési
kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem
hitelesített másolata is.

Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített (az ajánlat benyújtásakor már ismert) alvállalkozó szervezet tekintetében az
ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal
rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy
egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani,
aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k)
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása
szükséges.

39.

Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás megküldésének napjától az
ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig hétfőtől csütörtökig munkanapokon 9.00 - 16.00 óra, pénteken 9.00-13.30 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 9.00 – 10.00 között van lehetőség.

40.

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

41.

Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint az eredeti példányról készített, egy elektronikus (CD/DVDn rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n, egyéb elektronikus eszközön rögzített példányhoz Excel (.xls)
formátumban is kell csatolniuk.
A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti papír alapú példány számít irányadónak.

42.

Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

43.

Felolvasólap: Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
44.

Nyilatkozatok I.:

14

1. a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66.
§ (6) bekezdés a) pont];
2. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6)
bekezdés b) pont];
3. Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
45.

Nyilatkozatok II.:
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkoznia/csatolnia kell:
a) az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan eredeti, aláírt formában [Kbt. 66. § (2) bekezdés];
b) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá [Kbt. 66. § (4) bekezdés];
c) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 67. § (4) bekezdés rendelkezéseire;
d) arról, hogy hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
e) az ajánlatba csatolt az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak hitelességéről;
f) a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről;
g) ajánlattevői (közös ajánlattevői) szándéknyilatkozatot arról, hogy az előírt, építési munkára vonatkozó - az alvállalkozói
keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítást megköti, vagy meglévő, építési építés-szerelési munkára
vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítását kiterjeszti jelen projektre;
h) nyilatkozatot továbbá arról, tudomásul veszi, a g) pontban előírt feltétel igazolásának elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést amennyiben, az eljárás eredményéről szóló
dokumentumban megnevezte;
i) az ajánlattevő – amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, továbbá nyilatkozzon arról,
j) az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, kapacitást igazoló szervezetek vonatkozásában változásbejegyzési eljárás
van-e folyamatban;
k) egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli
a nyilvántartási számát, vagy az adószámát;
l) arról, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja az építési beruházásra vonatkozó munkaerő
biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az
ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk megtérítését;

50. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár - érték
megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az alábbiak szerint:
Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont), egész hónapra (2. részszempont) kerekítve adható!
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont.
Az 1. bírálati részszempont szerinti értékelés:
Az 1. bírálati részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat
a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (147/2016.)
alapján. Egész Ft-ra kerekített érték adható meg ajánlatként.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. bírálati részszempont szerinti értékelés:
A 2. bírálati részszempont esetében a legkedvezőbb (leghosszabb jótállási időtartamot tartalmazó) ajánlat a maximális 100
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (147/2016.) alapján.
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Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. bírálati részszempont esetében (Jótállás időtartama hónapban
megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónapot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének,
melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb jótállási időtartam) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad (100 pont). A 36 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Csak egész pozitív szám adható.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
54. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg
az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a
felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán
nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget
módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárásban a kapcsolattartót e-mailben vagy faxon
tájékoztatni.

VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: (2017/07/21/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

21

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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