ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000375852020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Az enyingi 016 hrsz-ú külterületi út felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Enying Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Enying Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 26

Város:

Enying

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU211

Dr.

Bodor

jegyzo.pmhiv@enying.eu

EKRSZ_
60209160

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

8130

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 22572639

Fax:

+36 22572649

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
39745873

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.enying.eu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.enying.eu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Berta Ferenc György Egyéni vállalkozó

Postai cím:

Aradi Utca 17.

Város:

Budaörs

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

bertaferenc@t-online.hu

HU120

Postai irányítószám:

Berta
Telefon:

2040

Ország:

Ferenc
+36 303110947

Magyarország
György

Fax:

+36 23500927

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bftender.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bftender.hu
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Az enyingi 016 hrsz-ú külterületi út felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi utak pályaszerkezetének erősítése, felújítása, Enying 016 hrsz.-ú külterületi út felújítása, csapadékvíz elvezetése.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

150

vagy a teljesítés határideje:

Enying külterület, 016 Hrsz

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek. alapján nem teszi lehetővé, mert a közbeszerzés tárgyát egy munkaterületen (Enying, 016 hrsz.)
végzendő, párhuzamosan teljesítendő, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi, a részekre
bontás a gazdasági ésszerűséggel ellentétes volna.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Az enyingi 016 hrsz-ú külterületi út felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

45233120-6

45233123-7

EKR000375852020

45232450-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

Enying külterület 016 Hrsz

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi utak pályaszerkezetének erősítése, felújítása, Enying 016 hrsz.-ú külterületi út felújítása, csapadékvíz elvezetése. A
kivitelezéssel érintett út teljes hossza: 1562 m (0+000tól 1+562 km szelvény között). Burkolat szélessége: 4 m, Padkaszélesség:1,0 1,5 m, Tervezett pályaszerkezet 16 cm mechanikai stabilizáció. Vízelvezető, szikkastztó árok: 0,5 m mély, trapéz kialakítású (p=6/4),
0,5 m fenékmérettel, az úttest egyik oldalán.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2.1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van
útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem)

10

2.2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van
csapadékvíz-elvezetés irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem)

10

2.3. Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
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:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
Teljesítésre rendelkezésre álló időtartam a munkaterület átadást követően legfeljebb 150 naptári nap. Az átadás-átvétel időtartama
legfeljebb harminc nap, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, mely időtartam a teljesítésre rendelkezésre álló időtartamba nem számít
bele.
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
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Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás

II.2.12) További információ:
Projekt azonosítója:1826749775

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74.
§ (1) bek. b.) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: az ajánlattevőnek ajánlatának részeként EKR-ben létrehozott űrlap formájában 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 Kr. 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 Kr. 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. Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania űrlap formájában arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Kr. 17. § (2) bek.). A kizáró okok hiányára
vonatkozó nyilatkozat (Kr. 17. § (1)-(2) bek.) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §). Erre is tekintettel
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőre vonatkozóan) ajánlatához – elektronikus űrlap formájában nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okok fenn nem
állásának igazolása a Kbt. 69.§(11a) bekezdése alapján is történhet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti
ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (
11) bek. alkalmazandó]. Ajánlattevő csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által kiállított - igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői
nyilvántartásában szereplés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
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mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani]. [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Az ajánlatkérő a Kbt 115. § (2) bek szerint nem határoz meg pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén az ajánlattevő a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának
időtartamára naponta a szerződéses vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének minimálisan 0,50 %-át köteles megfizetni
kötbérként az ajánlatkérőnek. A kötbér összegét az ajánlatkérő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. 6:49. § szerint
beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint jár el. A kötbér
maximális értéke a napi kötbér harminc szeres15 %. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama
meghaladja a 30 napot, az ajánlatkérő az adott eseti szerződést meghiúsultnak tekintheti. Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás:
Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért ajánlattevő
felelős, meghiúsul, illetve amennyiben az ajánlattevő jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, valamint amikor a szerződés
felmondására azért került sor, mert a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximumot. A kötbér mértéke az eseti megrendelések nettó
díja 20%- a, amelyet az ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az ajánlatkérő
számlájára átutalni. Ajánlatkérő felhívja a kötbér rendelkezésekre vonatkozó, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére a figyelmet. Szavatosság:
A megépített utak és azok műtárgyainak, továbbá járdák, térburkolatok és azok műtárgyainak szerkezeteire - különös tekintettel az
egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti nevezett: 1.3. Útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és
burkolatszegélyek, 2.1. Alépítmények, víztelenítő rendszerek esetében a I. kötelező alkalmassági idő 10 év, míg a 1. Járdák,
térburkolatok és utak kopórétegei esetében a II. kötelező alkalmassági idő 5 év. az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásának időpontjától számítottam. A kötelező alkalmassági időtartam megegyezik a szavatossági időtartammal. Jótállás: Az egyéb,
az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
rendelet hatálya alá nem tartozó létesítmények esetében 36 hónap a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő a finanszírozását részben az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásából származó pályázati forrásból kívánja
biztosítani utófinanszírozás keretében. A pénzügyi fedezet max. a Támogatási okiratban rögzített összeg erejéig biztosított. A megítélt
támogatáshoz képest a finanszírozás 90,00%-os mértékű. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme:
magyar forint (HUF), a megkötendő szerződés átalánydíjas. Előleg: nettó teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű. Az
előlegel az ajánlattevőnek a rész- és végszámlában egyenlő mértékben kell elszámolnia. Részszámlázás: 3 számla (1 előlegszámla, 1
részszla, 1 végszla) A részszla a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 50 %-át meghaladó teljesítés esetén, összege a tényleges nettó
ellenszolg. összege. A Végszámla kiállítására 100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása esetén van lehetőség, összege a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) legfeljebb 50 %-a. Irányadó továbbá a Kbt. 27/
A §-ban fogalt rendelkezések.számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a
részszámlá(k)ban és a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg százalékos értékének
arányában köteles csökkenteni. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§
(1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki
irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik
meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított
30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V
. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedély-köteles,
ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a, illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során. A fizetési
feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény - Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. - A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.05.15

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.05.15

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatkérő AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az
ajánlatokat (AJ) az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) EKR-ben elérhető, az ajánlattételi felhívást
csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők, ajánlattevők (AT) tölthetik le az érdeklődésük jelzését követően az EKR-ből.
2. Az AJ összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenniük az 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11-12 §-ában és a Kbt. 41/A.§-ában
foglaltakra. 3. Az ajánlattevő (AT) alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának
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igazolása az Kbt.. 69. § (11a) bek-e alapján is történhet. 4. AJ-hoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni. 5.
AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát – elektronikus űrlap formájában - Kbt.66. § (2) bekezdése vonatkozásában. Továbbá
AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatait (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőre vonatkozóan). 6. Ajánlatkérő
konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6)
bekezdés szerint kerül megadásra. 7. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e) pontját. AK Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdése alapján jár el. 8. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Az adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10. Értékelés: Minőségi szempontok: pontozás, Árszempont: fordított arányosítás. Képlet: P vizsgált = (A legjobb /
A vizsgált ) x 10; További információk a pontozásról a KD-ban. 9 . AK kizárja projekttársaság létrehozását önálló AT és közös
AT-k vonatkozásában is. 10. Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára
megismerhetővé kell tennie, a Kbt.143. §(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t értesítenie kell. 11. Irányadó idő: közép-európai (CET)
idő. 12. AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (
1) bek. szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is. 13. Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4). Az AJ-nak tartalmaznia
kell az AT üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). 14. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt
. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 15. AK felhívja az
AT-k figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai
ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt,
aláírt, pdf formátumban, továbbá szerkeszthető formátumban is). Továbbá a teljesítésbe bevont szakemberek szakmai
önéletrajza és szakmai tapasztalatuk bemutatása. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után. AT szakmai ajánlata részeként köteles az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva,
cégszerűen aláírva ajánlatához csatolni, és az értékelésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozatát. 16. A Kbt. 66.
§ (6) a) és b) pont alapján AK nem írja elő az AJ-ban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez AK alvállalkozót vesz
igénybe, ill. az AJ benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes AT
a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles előzetesen az AK-nak valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a jelen közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt
nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll
a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 17. A szerződés hatályba lépési időpontja: AK kiköti, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés csak a közbeszerzési eljárást érintő, 272/2014. (XI. 5.) Kr. által előírt
ellenőrzés eredményeként kiadott, támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány AK általi kézhezvételének időpontjában lép
hatályba. A még hatályba nem lépett szerződést megszüntető ok, ha a szabályossági tanúsítvány nem támogató tartalmú. AK
felhívja az AT-k figyelmét, hogy amennyiben a beérkezett ajánlatok közül az értékelési szempontok legelőnyösebb ajánlat
meghaladja a projektben elszámolható rendelkezésre álló kivitelezési költségre jutó költségkeretet, AK a Projekten belüli
költségvetési átcsoportosítás érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére támogatási
szerződés módosítást kíván benyújtani. Ennek megfelelően AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes. A támogatásra, támogatási
szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az átcsoportosítás tekintetében az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 18.Felelősségbiztosítás:
AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 1.000.000,- Ft / káresemény, és legalább 5.000.000,- Ft/ éves limit összegű építés-szerelési biztosítást (C.A.R.) kötni, vagy meglévő biztosítást a projektre kiterjeszteni. Részletes biztosítási feltételek az
KD-ban. Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás vonatkozásában. 19. A kiegészítő tájékoztatás a
Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra, az EKR-en keresztül. 20. További információk a KD-ban. 21. FAKSZ: Berta
Ferenc Lsz:00154

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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