
EKR000492012020 2020.05.21 23:49:17

Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.jaszszentlaszlo.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Jászszentlászló Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A jászszentlászlói bölcsőde bővítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000492012020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Jászszentlászló Község Önkormányzata EKRSZ_
25120691

Dózsa György Utca 8

Jászszentlászló HU331 6133

Polyák Csaba

kozberr.kft@gmail.com +36 202312982

Regionális/helyi szintű
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Vállalkozási szerződés keretében a jászszentlászlói bölcsőde bővítése, ami különösen az alábbi feladatokra terjed ki: A telken meglévő 
óvoda épületektől különállóan tervezett, önálló földszint + tetőtér-beépítéses új bölcsőde épület építése 2 csoportszobával, kiszolgáló 
helyiségekkel, irodai, személyzeti, előkészítő és tároló helyiségekkel. Földszint hasznos alapterülete: 225,59 m2, Tetőtér hasznos 
alapterülete: 91,5 m2, Hasznos alapterület összesen: 317,09 m2, A játszó- és pihenőterasz alapterülete 132,18 m2, A pihenő- és 
játszóudvar területe 266,40 m2 A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna
Ajánlatkérőre, mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának egységét (egy egységes új épület építése, egységes 
területelőkészítés, egy támogatott projekt) tekintve.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6133 Jászszentlászló, Kossuth utca 8., 936 hrszII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység:

Általános közigazgatás

Építési beruházás

A jászszentlászlói bölcsőde bővítése

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Vállalkozási szerződés keretében a jászszentlászlói 
bölcsőde bővítése. Lásd a II.2.4. pontokban foglaltak szerint.

10

A jászszentlászlói bölcsőde bővítése

Magyarország, 6133 Jászszentlászló, Kossuth utca 8., 936 hrsz
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1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja. 2. A nyilatkozatok EKR-n való 
benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) 
bek-ben foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 3. A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő 
részteljesítési határidőként előírja, hogy legalább az 50%-os a műszaki készültségi fokot - úgy, hogy ebből az európai uniós támogatás 
terhére elszámolandó költségek legalább 50%-a elszámolásra kerülhessen – Megrendelő által igazoltan 2020. december 15. napjáig 
teljesíteni kell.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való 
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Igen

Igen

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-É szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai 
gyakorlati ideje (min 0 hónap max 12 hónap)

10

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉG szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai 
gyakorlati ideje (min 0 hónap max 12 hónap)

10

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10

Nem

Igen

10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010
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A gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban 
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő részéről az 
ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (
elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá a) amennyiben a 
bemutatott szakember(ek) rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” és „MV- ÉG " kategóriájú felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartási számot, a jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos 
elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi, b) amennyiben a bemutatott szakember(ek) nem 
rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É" és „MV- ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, 
csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét 
igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (szakmai gyakorlat alátámasztása év/hónap pontossággal). Az időben 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell igazolnia. Az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 
alapján a kizáró okokra 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. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó vonatkozásában az 
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a 
folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat esetén is). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/ 
2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41
/A. § (5) bekezdése szerint, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban
nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (
11a) bekezdésére és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok 
az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Előleg: A Kbt. 135. § (7) bek. alapján nyertes Ajánlattevő max a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. 
Az előleg igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő az előleget
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Számlázás, kifizetés: Teljesítés során nyertes Ajánlattevő 
előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), 3 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla 25%-os 
műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A második részszámla 50%-os műszaki 
készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A harmadik részszámla 75%-os műszaki 
készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és 
hiánymentes lezárását követően nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg mínusz az igénybe vett előleg 
összege. Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Tartalékkeret nem kerül 
alkalmazásra. Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A-B. § Késedelmes 
fizetés Ptk. 6:155. § Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF). A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek b) pontja alapján a 
kivitelezési munkák építési engedély kötelesek.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi kötbért és jótállást ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a (rész)teljesítési határidő 
késedelmes teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 1 %-a naponta. A jótállás értékelési szempont, időtartama minimum 36 hónap. 
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik M/a) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. melléklete VI. 1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, 
vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás 
előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett 
azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában 
foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. M/b) egy 
fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV- ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. 2. rész 3. pontjában meghatározott képzettséggel (
okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök 
épületgépész szakirány) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV- ÉG” 
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az 
előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember 
szakmai tapasztalatába. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. 
Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az alkalmassági 
minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére. Ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 
65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm
. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg.

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való 
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Kr. 
rendelkezéseivel. 2. Ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az 
ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a Kbt. 68. § tartalmazza. 3. Ajánlat 
benyújtásának címe és módja: EKR000333232020 Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig 
kell benyújtani. 4. Ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben 
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) és Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozatot az 
ajánlatnak tartalmazni kell (elektronikus űrlap) 6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, 
kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. 
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági 
szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 7. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján 
felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 8.
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 9. Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A Kbt. 77. § (1) bek alapján a 36 hónapnál rövidebb jótállás vállalása az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot 
osztja ki. A szakember esetében a 12 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő a meghatározott 
maximális pontot osztja ki. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: Ajánlati ár: 
fordított arányosítás, jótállás: arányosítás, szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Részletek az útmutatóban. 10. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a 
Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie
arra, hogy a képviseletre jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 11. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Nem

2020.06.02 16:00

HU

60

2020.06.02 18:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 
következők szerint: a felelősségbiztosításnak legalább 50 millió forint/kivitelezés időtartama és legalább 1 millió forint/
káresemény kártérítési limitet el kell érnie, a felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
12. Az ajánlat részeként csatolni kell a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kitöltött árazott formában, mind excel, 
mind cégszerűen aláírt pdf verzióban. A pdf. és az excel. verzió közötti eltérés esetén a pdf az irányadó. Árazott költségvetés a 
322/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bek-re figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. 13. Eljárásba bevont FAKSZ: dr. Polyák Csaba, 
lajstromszáma: 00225. 14. A III.1.3. pont vonatkozásában bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 
266/2013. (VII.11.) Kr-ben meghatározott „MV-É” és „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell 
szerepelniük a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján.




