ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000372932020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

Ajánlatkérő
neve:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

6763/2020

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Postai cím:

Beleznay Tér 1

Város:

Bugyi

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

polgarmester@bugyi.hu

EKRSZ_
68323345

Nemzeti azonosítószám

HU120

Postai irányítószám:

Nagy
Telefon:

2347

Ország:

Magyarország

András
+36 29547502

Fax:

+36 29348464

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

http://www.bugyi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

EKR000372932020

2020.04.19 10:54:32

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000372932020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000372932020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.
EKR000372932020

II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás •
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
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kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A közbeszerzés keretében megvalósítandó feladatok műszakilag nem különíthetőek el gazdaságosan, tekintettel arra, hogy a munkákat
egy ajánlattevő is hatékonyan el tudja végezni, illetve az építési beruházás során teljesítendő munkák kizárólag a 2347 Bugyi,
Széchenyi tér 1. 1280 hrsz. ingatlant érintik, a munkák részekre bontása műszakilag nem indokolható.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

2347 Bugyi, Széchenyi tér 1. 1280 hrsz. ingatlan

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás •
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 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

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)

15

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 9 hónapon felül (
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)

10

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap
felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)

5
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Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár

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:

160

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás 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
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR
igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően
az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik. 2. Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érti. 3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fenti tárgyban korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárást, azonban nyertes ajánlattevő az építési munkák kb. 23%-os készültségi fokánál levonult, így a fennmaradó
munkák tekintetében ajánlatkérőnek új közbeszerzési eljárást szükséges megindítania.

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, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében, valamint a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok állnak fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kizáró okok fenn nem
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állásáról szóló egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell igazolni, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesznek
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilatkozat mintáját az EKR-ben a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a 63. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozat mintáját az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás], illetve a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltakra, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére is. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt kizáró
okokra vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.
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:
A Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. III. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának
benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott és az EKR-ben elektronikus űrlapként megszerkesztett
nyilatkozatok/igazolások benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell az EKR-ben ajánlattevő, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet egyszerű nyilatkozatát, illetve a nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat/igazolásokat
elektronikus másolatban, hogy megfelelnek gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek. Ajánlatkérő a nyilatkozatok mintáját az
EKR-ben elektronikus űrlapként, illetve word formátumban csatolta. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként az alábbi nyilatkozatokat/
igazolásokat kell csatolnia: P.I. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata, mely legalább a következő adatotokat tartalmazza: - az eljárást megindító felhívás
feladásának napján fennálló számlák vonatkozásában, az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító
felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot – attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal: a) pénzforgalmi számla száma; b)
mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát; c) volt-e a pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó sorbaállítás az
eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás
időpontjáig terjedő időszakban. A pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla vagy számlák számát és
a számla vagy számlák megnyitásának időpontját is. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell továbbá saját nyilatkozatukat
a vezetett pénzforgalmi számla vagy számlák tekintetében. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a számlát vezető pénzintézet nevét,
illetve a vezetett – nem technikai - bankszámla számát. „Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. LXXXV tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás feladásának a napjától visszafelé
számított időtartamban megszüntetett számlaszámokat/számlákat nem vizsgálja. P.II. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, illetve a
közbeszerzés tárgyából (bölcsőde és/vagy óvoda és/vagy iskola és/vagy közigazgatási rendeltetésű épület és/vagy kórház és/vagy
sportlétesítmény és/vagy szabadidős és szórakoztató létesítmény, vagy a felsoroltakkal egyenértékű épület építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos további részletes információkat a
közbeszerzési dokumentumok között adja meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P.I. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az ajánlattételi felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszaszámított 24
hónapban, vagy későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó időtartamú sorba
állítás mutatkozott. P.II. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 280 millió Ft-ot, illetve
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – bölcsőde és/vagy óvoda és/vagy iskola és/vagy közigazgatási rendeltetésű
épület és/vagy kórház és/vagy sportlétesítmény és/vagy szabadidős és szórakoztató létesítmény, vagy a felsoroltakkal egyenértékű
épület építése - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 200 millió Ft-ot. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:
419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. III. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának
benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott és az EKR-ben elektronikus űrlapként megszerkesztett
nyilatkozatok/igazolások benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell az EKR-ben ajánlattevő, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet egyszerű nyilatkozatát, illetve a nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat/igazolásokat
elektronikus másolatban, hogy megfelelnek gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek. Ajánlatkérő a nyilatkozatok mintáját az
EKR-ben elektronikus űrlapként, illetve word formátumban csatolta. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként az alábbi nyilatkozatokat/
igazolásokat kell csatolnia: M.I. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőknek), vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján. A 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján az igazolás tartalmazza legalább
a következő adatokat: - a teljesítés ideje (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, - építési beruházás tárgya, megnevezése, az alkalmassági igazolásához szükséges főbb
adatok (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltétel szerinti alkalmasság megállapítható legyen), - saját teljesítés
arányát %-ban, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a. M.II. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek ismertetnie kell azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségüket, vagy
képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolásához
benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakember saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat. A
szakemberekről szóló nyilatkozat elektronikus másolata tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szakember neve; - a szakmai
gyakorlat ideje (legalább év/hónap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával), - a végzettséget/
szakképzettséget igazoló okirat sorszáma/nyilvántartási száma, - milyen jogviszony keretén belül kerül bevonásra a szakember (
munkajogviszony, megbízás, stb.) - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szakember a teljesítés során rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolási módokkal
kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.I. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60
hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) teljesített: – Legalább 1 db, legalább nettó
350 m2 hasznos alapterületű új épület vagy új épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, minden szakágat (tartószerkezet
építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) tartalmazó szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés
tárgyához igazodó (bölcsőde és/vagy óvoda és/vagy iskola és/vagy közigazgatási rendeltetésű épület és/vagy kórház és/vagy
sportlétesítmény és/vagy szabadidős és szórakoztató létesítmény), vagy azzal egyenértékű referenciamunkával. Ajánlatkérő e körben a
322/2015. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakról tájékoztatja ajánlattevőket: Ajánlatkérő a bemutatni
kért építési tevékenységeknek azokat a mérhető, az adott építészeti munkálatra jellemző mérőszámait, amelyek tekintetében az
egyenértékűséget vizsgálni fogja, az alábbiak szerint adja meg: - a referenciamunka tartalmazott legalább új épület és/vagy épületrész
építését, amelynek hasznos alapterülete legalább nettó 350 m2 volt; és - a referenciamunka tartalmazott legalább tartószerkezet
építési, építőmesteri és szakipari, valamint épületgépészeti és épületvillamossági munkákat is; és - a referenciamunka bölcsőde és/
vagy óvoda és/vagy iskola és/vagy közigazgatási rendeltetésű épület és/vagy kórház és/vagy sportlétesítmény és/vagy szabadidős és
szórakoztató létesítmény, vagy a felsoroltakkal egyenértékű magasépítési munkára vonatkozott M.II. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: Felelős műszaki vezető (1 fő): - általános
építmények felelős műszaki szakági területen, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésétől számított legalább 9 hónapos
szakmai gyakorlat; - besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott 1. sz. mellékletben
meghatározott legalább MV-É kód vagy azzal egyenértékű jogosultság. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy
származási országban egyenértékű jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő a bemutatott felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
többlettapasztalatát az értékelési részszempontok körében értékeli. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Napi késedelmi kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a naptári naponta, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. Késedelmi
kötbér maximális összege: a nettó ajánlati ár 10 %-a. Ezen maximális összeg elérése esetén ajánlatkérőként szerződő felet megilleti a
szerződés felmondásának joga. 2. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. Ajánlattevőként szerződő fél hibásan
teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. 3. Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. Amennyiben a szerződés teljesítése az ajánlattevőként
szerződő fél működési körébe tartozó ok miatt lehetetlenül, vagy ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítését megtagadja,
illetve az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőhöz képest a késedelem a 10 naptári napot meghaladja és ajánlatkérőként szerződő
fél a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja. 4. Jótállás: Mértéke minimum 24 hónap. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja
a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának napjával (sikeres és hiánytalan műszaki teljesítés) indul. A többletjótállásra
vonatkozó megajánlásokat ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli. 5. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő jelen
közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását követeli meg. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket ajánlatkérő a
felhívás VI.3.2) pontjában rögzíti. A szerződést biztosító, valamint megerősítő mellékkötelezettségek pontos feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő és a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat szerinti támogatás forrásaiból történik. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás
intenzitása: 70% Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított –
teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg erejéig előleget biztosít. Az ajánlatkérőként szerződő fél a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése értelmében a teljes előleget az ajánlattevőként szerződő fél kérésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az ajánlatkérő által biztosított előleg teljes összegével a végszámla
benyújtásakor számol el. A teljesítés során az építési tételekre vonatkozóan 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik
lehetőség az alábbi ütemezés szerint: - 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át
elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig; - 2. részszámla kibocsátásának ideje: az általános
forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig; 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést követően
legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a erejéig; - Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
fennmaradó 25 százalékát elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres
lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 25%-a erejéig. Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő
félnek az ellenszolgáltatást a Kbt., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti. A szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla és mellékleteik ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire is!
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ellenszolgáltatás teljesítésének pontos feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza. Alkalmazandók továbbá különösen: - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet; - az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); - az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet; - A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Ajánlattevő az ajánlatában nyújtson be sávos munkamenet ütemtervet a dokumentációban részletezett tartalommal, hogy a műszaki
teljesítést és a teljesítési határidőt egyértelműen alá tudja támasztani. Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására vonatkozó időbeli
organizáció, a tervezett időütemezés, a kivitelezés egyes fázisai időigényének és sorrendjének megadását várja el az ütemterv
készítésével és az ajánlathoz történő csatolásával a teljesítés ütemezésének alátámasztása érdekében. 2. Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján.]. Mértéke: min. 20.000.000,- Ft/káresemény és
min. 200.000.000,- Ft/év.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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 vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.05.06

08:30

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) 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.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.05.06

10:30

Hely:

Az ajánlatok az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) kerülnek felbontásra. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (1c) bekezdése értelmében az elektronikusan
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
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elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Nem

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Igen

Az ajánlati biztosíték mértéke:

nettó 5.000.000,- HUF

A befizetés helye:

Ajánlatkérő Takarékbank Zrt-nél vezetett számlája

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

11784009-22224341-00000000

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
pénzösszegnek az ajánlatkérő Takarékbank Zrt-nél vezetett 11784009módja:
22224341-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével (
Közleményben kérjük feltüntetni: „ajánlati biztosíték – Új bölcsőde építése
Bugyi Nagyközségben”), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az
ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az
eredeti igazolást az ajánlathoz elektronikus másolatként mellékelve, annak
részeként nyújtja be. Egyebekben a dokumentációban foglaltak az
irányadók.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

Igen

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

Nem

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

100

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. sz. melléklet 1. aa) pont (ár szempont); 2. sz. melléklet 1.
pont (minőségi szempontok)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

Nem

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.

Igen

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján –
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Igen

VI.3.12) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmét Ajánlattevőknek a Kbt. 81. § (11) bekezdésére, amely szerint az ajánlati kötöttség időtartama az
ajánlattételi határidő lejártától számított hatvan nap. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi
lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 3. Az
ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia
kell valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.
5. Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az
idegen nyelvű iratokat ajánlattevő általi magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Az ajánlatkérő
nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű
fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat,
dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 6.
Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás megküldésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 7.
Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4)
bekezdésében foglaltakra. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában
foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő azonban eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 9. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 10. FAKSZ: dr. Egresi Márton (
Lajstromszáma: OO563) 11. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon okiratok, amelyek közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak, (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljenek meg a polgári perrendtartásról szóló törvény (2016. évi CXXX. törvény) szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. 12. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével az EKR-ben csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. 13. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni
kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Közös
ajánlattétel esetén az EKR-be elektronikus másolatban csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35.
§ (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. 14. Az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához az EKR-ben csatolni: - az ajánlatot,
illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű elektronikus
másolata 15. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat elektronikus másolatban, így különösen a szétválási,
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és
közbeszerzési dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében felhívja
ajánlattevők figyelmét a 424/2017. Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.04.19

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog

EKR000372932020

előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Feladott

2020.04.19

Közzététel
dátuma

Feladó felhasználó

Megtekintés

Egresi Márton

Feladott verzió

Ajánlati/részvételi
felhívás
hirdetmény feladása
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