ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000776532020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Mosonszentmiklósi bölcsőde építése

Ajánlatkérő
neve:

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Postai cím:

Fő Út 3.

Város:

Mosonszentmiklós

HU221

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Horváthné Kercza

Kapcsolattartó személy:
kercza.virag@gmail.com

Telefon:

EKRSZ_
15926843

Nemzeti azonosítószám

+36 203108389

9154

Ország:

Magyarország

Virág
Fax:

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

www.mosonszentmiklos.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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:
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Regionális/helyi szintű

2020.08.03 13:56:13

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

Mosonszentmiklósi bölcsőde építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mosonszentmiklóson bölcsőde kialakítása a mellékelt tervdokumentáció szerint. Az épület jellemző adatai: Meglévő konyha-étkező
épület beépített (bruttó) alapterülete: 325,96 m2 Tervezett Bölcsőde bruttó alapterülete: 316,16 m2 Telek összes beépített bruttó
alapterülete: 642,12 m2 Tervezett Bölcsőde földszinti padlóvonal: ±0,00 m Tervezett Bölcsőde padlástér padlóvonala: +3,52 m
Tervezett Bölcsőde gerincmagasság: +5,73 m, +6,08 m, +7,52 Tervezett Bölcsőde párkány magasság: +2,98 m Tetőfedés tervezett
anyaga: Terran Rundo ívesvágású beton cserép Épület körül járdaszint: -0,32 m Épületmagasság: 3,64 m Tervezett Bölcsőde nettó
alapterület: 272,26 m2
(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:

300

vagy a teljesítés határideje:

9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós u. 29. hrsz: 191. A teljeítés kezzdete a munkaterület átadását
követő első munkanap.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Tekintettel arra, hogy az épület egy kubatúrát alkot - ami egy műszaki és gazdasági egységet képez - így nincs lehetőség arra, hogy
ésszerűen részekre lehessen bontani a kötendő vállalkozási szerződést.

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

Bölcsőde építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45215220-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés helye:

9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi Miklós u. 29. hrsz: 191.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bölcsőde építése a mellékelt műszaki dokumentáció szerint. Az épület jellemző adatai: Meglévő konyha-étkező épület beépített (bruttó)
alapterülete: 325,96 m2 Tervezett Bölcsőde bruttó alapterülete: 316,16 m2 Telek összes beépített bruttó alapterülete: 642,12 m2
Tervezett Bölcsőde földszinti padlóvonal: ±0,00 m Tervezett Bölcsőde padlástér padlóvonala: +3,52 m Tervezett Bölcsőde
gerincmagasság: +5,73 m, +6,08 m, +7,52 Tervezett Bölcsőde párkány magasság: +2,98 m Tetőfedés tervezett anyaga: Terran Rundo
ívesvágású beton cserép Épület körül járdaszint: -0,32 m Épületmagasság: 3,64 m Tervezett Bölcsőde nettó alapterület: 272,26 m2
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felelős építész szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki
10
vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam
között)

Felelős villamos szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki
10
vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam
között)

Jótállás vállalt időtartama az előírt jótálláson felül (egész hónapok száma, a
kötelezően előírt minimum 36 hónap időtartamon felül, de maximum +36 hónap
vállalható)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

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:

300

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013

II.2.12) További információ:
Az értékelési szempontok pontos fogalmi meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az értékelés módszere: Az
adható pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés:
fordított arányosítás Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) tartalmazó
ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. P= (
Alegjobb/ Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 1. 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás Az 1. 2. és 3. értékelési részszempont esetében a
szempont szerinti legjobb (leghosszabb szakmai tapasztalat, leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot

EKR000776532020

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 a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. P=(Avizsgált/Alegjobb) * (
Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a
pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszerek
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell kerekíteni. A
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő rögzíti,
hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés).

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, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjának kivételével, melyet a 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolniuk. Az
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés szerint 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. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére,azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a
cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt, vagy b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén 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:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen,
elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 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. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az
ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet,
amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdés szerint 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. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság vizsgálatára irányuló feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság vizsgálatára irányuló feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) Ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás V.3) pontja) visszafelé számított 5 évben
teljesített, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. M2) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívás alapján csatolandó dokumentumok: A
bemutatott szakembernek rendelkeznie kell a minimumkövetelményekben megjelölt kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal
, melynek kapcsán Ajánlatkérő a nyilvántartó kamarai honlapon ellenőrzi a névjegyzékben szereplést. Csatolandó a szakember által
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely igazolja az előírt szakmai végzettség meglétét (FMV jogosultság megszerzésének
időpontja). A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5
évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített alábbi referenciákat: Legalább 1 db minimum 230 m2 bruttó alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó
jártassága megépült létesítményre vonatkozó információk megadásával. Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a
következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés. M2) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés
teljesítésére, ha nem rendelkezik: M2) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik: a) Min. 1 fő, a
266/2013 Korm. rendelet „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel; b)
Min. 1 fő, a 266/ 2013 Korm. rendelet „Villamos szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakemberrel; c) Min. 1 fő, a 266/ 2013 Korm. rendelet „épületgépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberrel; A 321 / 2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés szerint 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. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: - késedelmi kötbér (nettó ellenszolgáltatás 2%-a/naptári nap és amennyiben a fizetendő
kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó szerződéses ellenérték 30 %-át, az ajánlatkérő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől),
- meghiúsulási kötbér (teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a), jótállási kötelezettség (legalább 36 hónap). - hibás teljesítési kötbér 20%
Részletes szabályokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, illetve annak a részét képező szerződéstervezet tartalmazza
.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés ellenértékének kifizetése közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással történik. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott kérelme alapján - 5 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása
nélkül. Az előleg összege a kivitelezési díj nettó értékének 5 %-a, mely a végszámlából kerül levonásra. Az előleget Ajánlatkérő a 322/
2015. (X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles
kifizetni. Kivitelező 3 részszámla benyújtására jogosult 30-60-100 %-os készültségi fok teljesítését/elérését követően a teljes
szerződéses összeg 30-30-35 %-ára vonatkozóan. A végszámlát Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítését (
100%) követően jogosult kiállítani a szerződés fennmaradó összegére. Mind a rész- mind a végszámla kiállításának feltétele az
ajánlatkérő által felkért műszaki ellenőr(ök) jóváhagyó nyilatkozata. Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással a
hatályos jogszabályokban és a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben meghatározott
feltételekkel. Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi
szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint , a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint teljesíti. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés
, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre
egyebekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalt rendelkezések az irányadók. Tartalékkeret nem kerül
meghatározásra. Vonatkozó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan: • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény • A
Közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény • Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.

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

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:

2020.09.03

12:00

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:

2020.09.03

14:00

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.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A §-a szerint folytatja le a bírálatot, így előírja, hogy Ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban nyújtsák be. 2.) Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik benyújtani. 3.) Az ajánlattevő ajánlata részeként köteles
nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésben
foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. 4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő aláírási címpéldányát/
aláírásmintáját eredetiben vagy egyszerű másolatban a 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról 9. paragrafusának megfelelően. 5.) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt közbeszerzési dokumentumot
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is készít, melyet térítésmentesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsát elektronikus formában. 6.) Az ajánlattevő a
dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat
tartalmazó dokumentum a közbeszerzési feltételrendszer részévé válik. 7.) Az ajánlatokat az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli! 8.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi
lehetővé a gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el; és az
erre vonatkozó meghatalmazást vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást csatolni
kell. 9.) Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 69.§ (6) bekezdése alapján az eredményhirdetéskor a második
legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére. 10.) Nyertes
Ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást kell kötnie ( vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára, melynek Ajánlatkérő által előírt legalacsonyabb mértéke: 130.000.000 Ft/év, 65.000.000 Ft /kár, 11.) Ajánlattevők a
322/2015. (X.30) Korm. Rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 24.§ (1) bekezdése alapján szakmai ajánlat benyújtására kötelesek (
tételes árazott költségvetés). 12.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 13.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról foglaltakra, illetve a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló jogszabályra, az egyéb hatályos jogszabályok mellett. 14.) Ajánlatkérő alkalmazza adott eljárásban a 75. § (2)
bekezdés e) pontját. 15.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 16.) Az eljárásban
közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) adatai: Horváthné Kercza Virág e-mail: kercza.virag@
gmail.com. 17.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, 2020. augusztus 11.-én 10:00-12:00 között. A helyszíni
bejárás során kiegészítő tájékoztatás nem kérhető, kizárólag a helyszín tekinthető meg.

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