Ajánlattételi felhívás
A Kbt. III. rész szerinti uniós értékhatár alatti nyílt eljárás a Kbt. 115. § alapján, az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján
feltételesen kerül lefolytatásra

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név: Tiszasziget Községi Önkormányzat

AK18578
Postai cím: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Város: Tiszasziget

NUTS-kód: HU33306

Postai irányítószám: 6756

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Ferenczi Ferenc polgármester

Telefon: 62/254-022

E-mail: polgarmestertiszasziget@gmail.com

Fax: 62/254-166

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

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

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: A Kbt.

39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési
dokumentumok térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A rendelkezésre bocsátás módja: Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumkat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőknek.
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím:

Hivatalos név: Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd
Postai cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos u. 26.
Kapcsolattartó: Dr. Kelemen Zoltán
Telefon: +36 62444495
E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu
FAKSZ: 00185

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
 a következő címre: Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 6725 Szeged, Tisza Lajos u. 26.
 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: önkormányzat

 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: „Óvoda fejlesztés és mini bölcsőde kialakítás Tiszaszigeten”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2 Magasépítési munka
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
45261910 -6 Tetőjavítás
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniter-szerelési munka
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az óvoda épület tetőfedésének cseréje. Az összes helyiség belső festésének

felújítása, két csoportszoba padlószerkezetének felújítása, valamint egy meglévő és felújított épületből 169,1 m2-es
területen mini bölcsőde kialakítása.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
 Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: „Óvoda fejlesztés Tiszaszigeten”

Rész száma:
1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód:

45210000-2 Magasépítési munka
Kiegészítő CPV-kód:

45111100-9 Bontási munka
45312310-3 Villámvédelmi munkák
45261210-9 Tetőfedés
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33306
A teljesítés helye: 6756 Tiszasziget, Szabadság u 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az óvoda épület tetőfedésének cseréje. Az összes helyiség belső festésének felújítása, két csoportszoba
padlószerkezetének felújítása. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás
tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap) min. 36 hónap max. 60 hónap – Súlyszám: 25
3. Előteljesítés vállalása (nap) (Ajánlatkérő által a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartamhoz képest az
előteljesített napok száma max. 5 nap) – Súlyszám 25
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
1. Ajánlati ár: Egyösszegű vállalkozói díj – Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama.
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: / Befejezés: 2017.08.31.
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: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00007
II.2.13) További információ

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: „Mini bölcsőde kialakítás Tiszaszigeten”

Rész száma: 2
2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód:

45210000-2 Magasépítési munka
Kiegészítő CPV-kód:

45310000-3 Villamos szerelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45261310-0 Bádogos munka
45261400-8 Szigetelési munkák
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33306

A teljesítés helye: 6756 Tiszasziget, Szabadság u 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Meglévő és felújított épületből 169,1 m2-es területen mini bölcsőde kialakítása. Az elvégzendő munkák részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap) min. 36 hónap max. 60 hónap – Súlyszám: 25
3. Előteljesítés vállalása (nap) (Ajánlatkérő által a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartamhoz képest az

előteljesített napok száma max. 5 nap) – Súlyszám 25
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
1. Ajánlati ár: Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF)– Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama.
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: / Befejezés: 2017.10.31.
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 X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00007
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62 § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során bekövetkezik.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő
szervezetet, aki a kizáró ok hatálya alá tartozik, illetőleg aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74.
§ (1) bekezdés].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére

nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. § (1) bekezdés].
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114.§-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdés- szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015.
(X.30.) Korm. r. 17. § (1) bekezdés].
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni 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 előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy 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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú
nyilatkozat csatolása szükséges.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál
nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az épített
környezet védelméről és alakításáról 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
− amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés tényét az www.mkik.hu oldalon ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) P.1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha

bekezdés c) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megküldésének
napját
megelőző
három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy
épület felújítási tevékenység) szerinti árbevételéről
szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

rendelkezik, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magas építési
kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység)
származó nettó 12 millió forint árbevétellel.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésérére figyelemmel az
ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.
Az
alkalmassági
követelmények
teljesítésére vonatkozó, a részletes adatokat tartalmazó
igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
külön felhívására kell benyújtani.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a
Kbt. 65. § (6) -(9) bekezdései irányadóak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) M.1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését
feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb megelőző öt évben összesen legalább nettó 12 millió forint
közbeszerzés
tárgyára
(magasépítési
kivitelezési értékű közbeszerzés tárgyára (magasépítési kivitelezési
tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység) tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység) vonatkozó
vonatkozó építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a referenciával.
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (5)
Az alkalmassági feltételként megjelölt munkák egy vagy több
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott
referenciával is igazolhatóak
igazolás.
Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
a Vállalkozó neve, székhelye
a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve,
székelye,
az építési beruházás (szerződés) tárgya,
az
alkalmassági
minimumkövetelmény
szempontjából releváns munkák felsorolása (közös
ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját
teljesítésben végzett munkák felsorolása),
az ellenszolgáltatás (nettó) összege,
közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén
a saját teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összege,
teljesítés ideje (kezdés/befejezés év/hó/nap
pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel
dátumát)
teljesítés helye;
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben
a
referenciamunkát
az
ajánlattevő/alvállalkozó/más
szervezet
közös
ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a
teljesítésből
kizárólag
csak
az
ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése
fogadható el.

M.2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik legalább az alábbi felsőfokú végzettségű,
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
Az 1. részben:
M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MVÉ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
A 2. részben:
M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MVÉ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MVÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
M.2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MVÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal.

Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről elfogadja az Amennyiben az ajánlattevő valamennyi részre ajánlatot tesz
ismertetett építési beruházás tekintetében olyan úgy az M.2.1) pozícióban bemutatott szakemberek között
arányban, amilyen arányban az igazolást benyújtó átfedés lehetséges, elegendő 1 fő szakember jelölése.
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. [321/2015. (X. 30.)

Korm. rend. 22.§ (5) bekezdés].
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban az
ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az
alkalmasság
megítéléséhez,
az
alkalmassági
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M.2) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –
különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a
megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése a szakemberek, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni
az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre.
A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként
ajánlatkérő
a
vonatkozó,
szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú,
illetve azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséget,
valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időt írja elő.
Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez
szükséges releváns jogosultsággal szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a
jogosultsághoz szükséges végzettséget és szakmai
gyakorlatot ajánlatkérő megállapítja az illetékes
szakmai
szervezet
(kamara)
által
vezetett
nyilvántartásból.
Ilyen
esetben
a
szakember
végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum
másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz
előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai
nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő
jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a
szakember kamarai névjegyzéki számát.
Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges
releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai
nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a
nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként
a szakember tekintetében csatolandó a szakember
releváns
végzettségét,
képzettségét
igazoló
dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét
igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajz.
Ajánlattevő csatolja az ajánlatához a megnevezett
szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a
szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő
beosztásban (feladatkörben), és nincs más olyan
kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan,
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a
Kbt. 65. § (6) -(9) bekezdései irányadóak.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25.§
(2)-(3) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdésben
foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az
ajánlatkérő által M.1) és M.2) pont alatt előírt
alkalmassági követelményeknek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) pénz
fizetésére kötelezze magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő
által előírt kötbérek:
Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de legfeljebb 10 %. Amennyiben
a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (20 nap), úgy Megrendelő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, úgy hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a hibás munkarészre eső a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a, ha a szerződés teljesítése a
Vállalkozónak felróható okból meghiúsul.
Jótállás: Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de nem lehet kevesebb,
mint a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.
Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek
mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jótállási biztosíték
ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdésében foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján csatolja nyilatkozatát az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására
vonatkozóan.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve a szerződés megerősítésével kapcsolatos részletes szabályokat a
Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a megvalósításhoz
szükséges pénzügyi fedezetet pályázati támogatásból biztosítja. A támogatásból megvalósuló projekt elszámolási módja
utófinanszírozás.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint lehetőséget biztosít előleg igénybevételére a Vállalkozó kérésére
biztosítéknyújtási kötelezettség nélkül, de felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában
meghatározott kizáró okra.
Az előleg mértéke a - ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg
Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak szerint történik.
A nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 3 db részszámla és 1 db végszámla (100 %-os
készültségnél, a sikeres, hiba – és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult.

Részszámla kiállítására a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25-25
%-ait elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, összegük összesen a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 75 %-a. A végszámla összege – az egyösszegű ajánlati ár szerződés szerinti
ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 25 %-a.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
kerülhet sor. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §)
Az ellenérték a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt.
135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
előírásainak figyelembe vételével, számla ellenében, annak kézhezvételét követő 30 napon, illetve alvállalkozó teljesítés
esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerinti határidőn belül.
A lehívott előleg az előleg kifizetését követő első számlától kezdődően két egyenlő részletben kerül levonásra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseit mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

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

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás 115. § (1) bekezdés szerint

 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
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017.07.28. Helyi idő: 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017.07.28. Helyi idő: 10:00 Hely: Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 26. száma alatti

iroda helyiségben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben
foglaltak szerint végzi.

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:

A Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő feltételes közbeszerzést indít, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt, pályázatot nyújtott be, 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. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése  igen nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2
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VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján bírálja el a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja alapján.
3. „Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot a „1. Egyösszegű Ajánlati Ár” esetében nettó összegben
kell megadni és Ft-ban. Az „1. Egyösszegű Ajánlati Ár” értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati
árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója
(Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 17. szám, 2016. december 21.) alapján:
A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám.
P max: A pontskála felső határa.
P min: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

2. „Előteljesítés vállalása (nap)” (Ajánlatkérő által a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartamhoz képest az
előteljesített napok száma) részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza: az ajánlatkérő
számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap. Az 5 nap, vagy annál magasabb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot
(100 pont) kapja. A megajánlás csak egész szám lehet. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel
számolja a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 17. szám, 2016. december
21.)

P

Avizsgált
Alegjobb

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

1. Teljes körű jótállás időtartama (hó): a teljes körű jótállás időtartama esetén a megajánlás a kötelező 36 hónap
jótállási időtartamnál nem lehet rövidebb időtartam, azaz alacsonyabb megajánlás. A 36 hónapnál alacsonyabb
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A 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 Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 17. szám, 2016. december
21.) alapján. A 60 hónap, vagy annál magasabb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot (100 pont)
kapja. A megajánlás csak egész szám lehet.

P= (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4. Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti súlyozott pontok
összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő
ajánlattevő.
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 az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító
felhívás megküldésével egyidejűleg térítésmentesen, elektronikus úton megküldi.
2. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
3. Az ajánlattevőknek az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, és írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem
szerkeszthető) formátumban 1 elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD), zárt csomagolásban kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Ajánlattevő
csatolja nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példány tartalmával
teljes mértékben megegyezik. A csomagoláson fel kell tüntetni a feladó és a címzett nevét és címét, valamint a következő
„Óvoda fejlesztés és mini bölcsőde kialakítása Tiszaszigeten. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően felbontani
tilos” szöveget. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került IV.2.6 pontban szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban
meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
4. Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között, illetve az ajánlattétel napján
9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
5. Az ajánlat formai követelményei: az ajánlat minden oldalát-kivéve az üres oldalakat-eggyel kezdődő, folyamatos
sorszámozással kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlat elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírási mintáját másolati formában. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni
kell a magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre, Kbt. 66. § (6) bekezdés
a) és b) pontjára. A nyilatkozatokat nemleges tartalom is csatolni kell.
8. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének a 65 százalékát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65 százalékát meghaladó mértékben további közreműködőt. [Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdés]
9. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a szerződéskötés időpontjáig
teljes körű szakmai felelősségbiztosítást (építés- és szerelésbiztosítás) kell kötnie a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan, mértéke: legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény. Ajánlattevőnek jelen ajánlatában
csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő
felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. Az érvényes
felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. A nyertes ajánlattevő felelőssége, hogy a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezzen felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor nem igazolja a felelősségbiztosítás meglétét, az
ajánlatkérő ezt a nyertes visszalépésének minősítheti.
10. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az írásbeli
összegzésben megjelölte.
11. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárásban
megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
12. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy valamennyi pénzügyi-gazdasági. illetve műszaki-szakmai alkalmasságnak feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős
fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős.
14. Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen
a Kbt. 35. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítés során keletkező hulladék - engedéllyel rendelkező kezelőhöz
történő - elszállítására vonatkozóan.
16. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a
Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az
ajánlatban nyilatkozni kell.
18. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerinti nyilatkozat kivételével.
19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy amenyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, illetve konkrét eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában olyan módon kell igazolnia, hogy abból az Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa a
műszaki leírásban szereplő követelmények meglétét.
20.Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat részletező költségvetést beárazva tartalmazó műszaki-szakmai
ajánlatát nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus másolata tartalmazza az árazott
költségvetéseket szerkeszthető (excel) formában is.
21. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
22. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés eredményei, így különösen az esetlegesen létrejött, vagy beszerzett vagyoni
értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga Ajánlatkérőt illeti meg. A teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ajánlatkérő további jogot szerez az alkotás
(terv) átdolgozására.
23. A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 6.-60. nap között kerül
sor.

VI.4) E megküldésének dátuma: 2017. július 21.

