Vigh Edit

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) uniós értékhatár alatti, a
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz
projektazonosító: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat
2018. április 3.

1. Ajánlatkérő adatai
Nádasd Községi Önkormányzat
9915 Nádasd, Kossuth u. 101.
Telefonszám: 06-94-524-014
E-mail: polgarmester@nadasdkj.hu
Képviseli: Karvalits József Zoltán polgármester
AK azonosító: AK18201
Megbízott kapcsolattartó: Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
9700 Szombathely, Petőfi S u. 45.
Levelezési cím: 9022 Győr, Batthyány tér 10.
Telefon: +36-30-343-9537
E- mail: vighe.gyor@gmail.com
2. Közbeszerzési eljárás meghatározása
Uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
3.

Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
elektronikus
úton,
térítésmentesen hozzáférhetővé
teszi
ezen címről:
http://www.nadasd.hu/hu/kozbeszerzesek/kozbeszerzes-2018_90.html .Az ajánlatkérő
az ajánlattételi felhívást és dokumentációt egyidejűleg, közvetlenül megküldi
elektronikus úton öt gazdasági szereplőnek a Kbt. 115. § (2) bekezdésének
megfelelően.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége
Tárgya:
Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon (építési beruházás)
Hasznos alapterület (felmérés): 101,84 m2
Hasznos alapterület (új): 116,57
m2
Elvégzendő munkák:
- homlokzati nyílászárók cseréje (hőszigetelt, egyedi) 19 db
- homlokzat hőszigetelése 176,45 m2
- padlásfödém hőszigetelése 146,35 m2
- akadálymentes rámpa és WC kialakítása 1db
- mozgáskorlátozott parkoló kiépítése 1db
Az építési engedély száma: ÉTDR: 201800003826;

IR-000087520/2018

A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési
kiírások) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak
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valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban
meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a
leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék
szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.)
Kormány rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
5. Közös Közbeszerzési Szójegyzék CPV: 45210000-2
6. Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglaltak az irányadók.
7. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
8. Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége
Az ajánlattevő kizárja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét, valamint a
részajánlattétel lehetőségét. Az építési beruházás egy kivitelezési helyszínen valósul
meg, egy építési engedély alapján, a létesítmény műszaki-funkcionális egységet képez,
így a beruházás funkcionális-műszaki szétbontása műszaki-szakmai szempontból sem
lehetséges, továbbá gazdaságossági szempontból nem is indokolt.
9. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2018. szeptember 15.
Előbbteljesítés lehetséges!
10. Teljesítés helye
9915 Nádasd, Vasút u. 8. 565/2. hrsz.
NUTS kód: HU222
11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A pénzügyi forrás: részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
felhasználásával áll az Ajánlatkérő rendelkezésére.
Projekt megnevezése:
A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést
követően, de legkésőbb 2018. június 30-ig
2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést
követően, de legkésőbb 2018. július 30-ig
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően
A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található
szerződéstervezet tartalmazza.
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Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6)
bekezdései is relevánsak.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja.
Az igényelt előleg összege egy részben, a végszámlából kerül visszafizetésre, azaz a
végszámla összege az előleg összegével csökkentésre kerül. Az előleg igénybevételére
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése irányadó. A szerződés
esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére alkalmazandó a Kbt. 135. § (3)
bekezdésének előírása is.
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése
során, úgy a teljesítés igazolás alapján kiállított számla a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
alvállalkozót, úgy a szerződéses ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatói Okiratban
rögzítettek is megfelelően vonatkoznak.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
12. Kizáró okok
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
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Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a
Korm.rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint, vagy
a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 10. § g) pont ga)-gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése
szerinti kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az
ajánlattevők, az alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet
korábbi a jelen felhívás megküldésének napjánál.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok közül bármelyik
fennállása ellenére ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint nem zárható ki
az eljárásból, ha kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.
Ha ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
megfelelően öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró
okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
13. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem
ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt.
14. Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem
ír elő műszaki és szakmai alkalmassági követelményt.
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15. Az ajánlatok értékelésének szempontja, az értékelés módszere
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja
a legjobb ár-érték arány.
Az értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
súlyszám: 70
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
súlyszám: 20
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet
IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező
felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől
számított szakmai tapasztalata (hónap)
súlyszám: 10
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a
megadott ponthatárok között értékeli, az 1. részszempont esetében a fordított
arányosítás módszerével, a 2. és 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás
módszerével.
A 36 hónapnál kevesebb jótállási idő vállalás (megajánlás) esetén az ajánlat
érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési szempont esetében
(A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős
műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető
szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48
hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad (10 pont).
A 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő nyilatkozatát az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről,
- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakembernek be kell
mutatnia a szakmai gyakorlatát (rendelkezésre állási nyilatkozattal), valamint
- a kamarai nyilvántartásba vételről szóló határozatot.
Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra.
Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az
ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Az értékelésre vonatkozó további részleteket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
16. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
17. Ajánlati határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának címe
és az ajánlat felbontásának helye, az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosultak
Ajánlati határidő, bontás időpontja: 2018. április 19. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának címe:
Nádasd Községi Önkormányzat 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.
Az ajánlatok bontásának helyszíne:
Nádasd Községi Önkormányzat 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.
Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján
meghatározott személyek.
18. Ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A magyar nyelven kívül az ajánlat más nyelven
nem nyújtható be.
19. Ajánlati biztosíték Ajánlattevő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20. Ajánlati kötöttség Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához
kötve van.
21. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás jelen pontjában és az ajánlati
dokumentációban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására
köteles.
Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi
kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 30.000 Ft/nap a késedelem első
napjától, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5
%-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.
A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás)
összege.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes
Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj
30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Nyertes Ajánlattevőnek az általa elvégzett munkára legalább 36 hónap teljes körű
jótállást kell vállalnia. Ha jogszabály az Ajánlattevő által vállalt jótállásnál hosszabb
időtartamot állapít meg, akkor a hosszabb időtartam az irányadó. A jótállás kezdő
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napja a munka teljes körű befejezését követően az átadás-átvétel napja.
22. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő
hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság)
létrehozását.
23. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok
A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Projektszám: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027
24. Egyéb információk, követelmények
1.) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlati határidő
lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
elektronikus másolati példány benyújtását is, mely azt jelenti, hogy a cégszerűen aláírt
ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó
zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok
közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó, melyről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
„AJÁNLAT - Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon - TOP-4.1.1-15VS1-2016-00027 - nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!”
Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell
alkalmazni.
2.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyek feltüntetik a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
4.) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés
szerinti nyilatkozatokat csatolni kell az ajánlatban nemleges tartalom esetén is.
6.) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában
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részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is, a nemleges tartalom esetét is beleértve,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
7.) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
8.) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra,
amely szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
9.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza
az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
10.) Az ajánlattevőtől cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható (pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a
Kbt. előír.
12.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: garanciavállaló nyilatkozata vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az
ajánlatban. A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint az ajánlat benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
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13.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti
esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a
szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
14.) A közbeszerzési dokumentum ingyenes, ajánlatkérő elektronikus úton (e-mail), az
ajánlattételi felhívással együtt közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, melyet az ajánlatban
egyéb módon (nyilatkozattal vagy az elektronikus levél beérkezésének
dokumentumával) igazolni kell.
Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható.
15.) Irányadó idő: a felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16.) A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
17.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
18.) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, 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 a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő 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. A gazdasági szereplő
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
19.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
20.) A szerződés teljesítéséhez a 3. számú értékelési résszempont tekintetében az
ajánlatban bemutatott szakemberen (MV-É) kívül az alábbi szakmagyakorlási
jogosultsággal rendelkező szakemberek részvétele szükséges:
1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
szerinti MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezető, valamint
1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
szerinti MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezető
A nyertes ajánlattevő a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, a kamarai
nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket a szerződés
megkötéséig köteles megnevezni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig
nem tesz eleget, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a nyertes
ajánlattevő visszalépésének tekinti.
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21.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
22.) Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszert (EKR) a tárgyi közbeszerzési
eljárásban nem alkalmazza.
23.) Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell
aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. A kamarai
regisztráció megléte a szerződés megkötésének feltétele.
24.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan
saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek
kárérték limitje legalább 3.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 15.000.000,HUF/kárév.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért
felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az
összegezésben megjelölte.
25.) A Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásba
bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 45.
Lajstromszám: 00178
Telefon: 06-30-343-9537
E-mail: vighe.gyor@gmail.com
Az ajánlati felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:
2018. április 3.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6)
bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem.
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