ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000982362018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

EKRSZ_
79051615

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nagyvisnyó

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

3349

Ország:

Magyarország

Fő Út 12.

Egyéb cím adatok:

Csőgér

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

polgarmester@nagyvisnyo.hu

Telefon:

Bálint
+36 36351174

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Bakondi Attila

EKRSZ_
14345416

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Eger

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

bakondi@kozbeszerzes.info.hu

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

3300

Ország:

Hatvanasezred Utca 24

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

Bakondi
Telefon:

Attila
Fax:

Magyarország

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

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

Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: Építési beruházás: „TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nagyvisnyón” A TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében a nagyvisnyói szociális
alapszolgáltatásoknak helyt adó 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. sz. (hrsz: 357.) alatti épületének felújítása, fűtésrendszerének
korszerűsítése, és az egész épületre kiterjedő hőtechnikai jellemzők javítása tárgyú munkák teljes körű kivitelezése. Ajánlatkérő által
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott építési engedélynek, kivitelezési tervdokumentációnak a hatályos jogszabályoknak,
szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően. Földmunka: 22,9m3 Alapkészítés: 9,46 m3 Betonmunkák: 6,51 m3 Falazás: 122
m2 + 4,3 m3 Tetőszerkezet: 297 m2 Fafödém: 15 m2 Oldalvakolat: 108 m2 Homlokzati vakolat: 178 m2 Lábazati vakolat: 60m2
Kémény: 1 db Gipszkartonozás: 15 m2 Padlóburkolat: 147 m2 Lábazat burkolat: 10 m2 Bádogos munkák: 88.2 m2 Nyilászárók: 28 db
belső festés: 542 m2 Homlokzati festés: 178 m2 Fa felületkezelés: 82 m2 Padlószigetelés: 14 m2 Lábazat szigetelés: 30m2
Födémszigetelés: 190m2 Hőhíd szigetelés: 2,5 m2 Homlokzati szigetelés: 178 m2 Térburkolat 19 m2 Épületgépszeti költségtérítések:
8 db. Épületgépészeti Csővezetékek: 546 m Épületgépészeti szerelvények: 117 db. Szellőzőberendezések: 12m + 2 db
Épületvillamosság vezetékek+ szerelvények: 3044 m + 137 db. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan
költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása. Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység. A
részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
(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:

3349 Nagyvisnyó, Fő út 12., Hrsz.: 357 sz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A kivitelezési munka egy épületen zajlik, az energetikai felújítás egy egységet képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az
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esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón

II.2.1) Elnevezés:

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3349 Nagyvisnyó, Fő út 12., Hrsz.: 357 sz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: Építési beruházás: „TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nagyvisnyón” A TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében a nagyvisnyói szociális
alapszolgáltatásoknak helyt adó 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. sz. (hrsz: 357.) alatti épületének felújítása, fűtésrendszerének
korszerűsítése, és az egész épületre kiterjedő hőtechnikai jellemzők javítása tárgyú munkák teljes körű kivitelezése. Ajánlatkérő által
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott építési engedélynek, kivitelezési tervdokumentációnak a hatályos jogszabályoknak,
szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően. Földmunka: 22,9m3 Alapkészítés: 9,46 m3 Betonmunkák: 6,51 m3 Falazás: 122
m2 + 4,3 m3 Tetőszerkezet: 297 m2 Fafödém: 15 m2 Oldalvakolat: 108 m2 Homlokzati vakolat: 178 m2 Lábazati vakolat: 60m2
Kémény: 1 db Gipszkartonozás: 15 m2 Padlóburkolat: 147 m2 Lábazat burkolat: 10 m2 Bádogos munkák: 88.2 m2 Nyilászárók: 28 db
belső festés: 542 m2 Homlokzati festés: 178 m2 Fa felületkezelés: 82 m2 Padlószigetelés: 14 m2 Lábazat szigetelés: 30m2
Födémszigetelés: 190m2 Hőhíd szigetelés: 2,5 m2 Homlokzati szigetelés: 178 m2 Térburkolat 19 m2 Épületgépszeti költségtérítések:
8 db. Épületgépészeti Csővezetékek: 546 m Épületgépészeti szerelvények: 117 db. Szellőzőberendezések: 12m + 2 db
Épületvillamosság vezetékek+ szerelvények: 3044 m + 137 db. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan
költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása. Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység. A
részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
(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

A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember 25
magasépítési kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata (
hónap, min: 0; max 36 hó

Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt
követő naptól számítva hónapokban megadva (12 hónap felett, min: 0; max: 48
hónapa)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

5

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
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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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
150

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 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. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
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részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni. 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 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napja után naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a,
minden megkezdett naptári napra. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb 7,5%, a napi tételek maximális száma legfeljebb
15 nap, melynek túllépése esetén beállnak a meghiúsulás jogkövetkezményei. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja nettó
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 20 %-a. Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására
valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva minimum 12 hónap
kötelező jótállást vállal. A kötelező 12 hónapon felüli megajánlás mértéke bírálati résszempontként kerül értékelésre. Ajánlattevő
vállalásának megfelelően, a teljesítés igazolását és a teljes átadás-átvételt követő naptól számítva. Ajánlati elem minimum értéke a
kötelezően előírt 12 hónap felett: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetés pénzneme HUF. Forrás: TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002, finanszírozás: utófinanszírozás.Támogatás mértéke: 100%.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30
%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Benyújtható 4 db számla: 1.
részszámla a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről a kivitelezés 25%-os igazolt készültségének elérése esetén, a 2.
részszámla a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről a kivitelezés 50%-os igazolt készültségének elérése esetén, a 3.
részszámla a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről a kivitelezés 75%-os igazolt készültségének elérése esetén, a
végszámla a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-ának megfelelő összegről a kivitelezés 100%-os igazolt készültségének elérése
esetén. Az előlegszámla összege az első, második és harmadik számlában kerül eszámolásra arányosan.

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

Igen
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem
Nem
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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:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.12.07

11:00

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:

2

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.12.07

13:00

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 eljárásban kizárólag azok a gazd. szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek AK az eljárást megindító felhívást az EKR
rendszeren keresztül megküldte. Bármely gazd szereplő, amelynek az AK az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazd. szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni,
csatolandó az erre vonatkozó megállapodását. 3. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind
közös ajánlattevők vonatkozásában. 4. A Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő táj. esetében ésszerű idő:
ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek. 5. Felolvasó lap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint (
EKR-ben kitöltve) 6. Ajánlattevő nyilatkozata csatolandó a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (EKR-ben kitöltve). Nemleges
is! 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban
történő feltüntetését. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, vagy ha nem
magyar nyelvű, akkor csatolandó a felelős fordítás. 9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 10.
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 20.000.000 HUF/év és 10.000.000 HUF/káresemény
mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. 11. Csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott
költségvetést kitöltött formában. Az árazott költségvetést pdf formátumban és szerkeszthető .xls formátumban is csatolni
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szükséges. 12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra, mellyel kapcsolatban
nyilatkozni szükséges.: 13. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult
képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre
kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő nevében meghatalmazás nélkül aláíró
képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. 14. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú
fájlban készítsék el. 15. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak
megfelelően biztosítja. A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdésére. 16. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel. 17. A
bírálat során adható pontszám: 0-10, módszer: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, szakember szakmai tapasztalata, és a
jótállás: egyenes arányosítás 18. Eljáró FAKSZ: Bakondi Attila 00418

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.11.25
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