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

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
76451234

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szirmabesenyő

HU311

NUTS-kód:

3711

Ország:

Magyarország

Kossuth Utca 5.

Egyéb cím adatok:

Huszti

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmester@szirmabesenyo.hu

Telefon:

Gábor
+36 46527205

Fax:

+36 46527246

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

www.szirmabesenyo.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
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7
II.1.3) A szerződés tárgya:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Tornaterem falazata, lábazat: Rockwool Frontrock Max E 18 cm vastagságban - Padlásfödém tornaterem: Austrotherm
AT-N100 20 cm - Padlásfödém kazánházi részen: Austrotherm AT-N100 25 cm - Padlástéri falazat: Austrotherm AT-N80 20cm
Iskola: - Külső falazatok, lábazat: Rockwool Frontrock Max E 18 cm vastagságban - FA födém rész (10 jelű): 30 cm üveggyapot -

Beton födém (4 jelű): Austrotherm AT-N150 20 cm - Emeleti padlástéri ajtók cseréje U=1,45 W/m2K - Tetőtéri beépített fal (bal
oldali tetőtéri rész): Austrotherm AT-N80 14 cm - Tetőtéri beépített fal (jobb oldali tetőtéri rész): Austrotherm AT-N80 20 cm Lábazati fal - Függőleges teherhordó szerkezet - Belső válaszfalak - Födémszerkezet - Nyílásáthidalások - Tetőszerkezet Tetőhéjalás - Nyílászárók 2. rész Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton
munka Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

300

vagy a teljesítés határideje:

3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1. (Hrsz.: 206/5)

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Energetikai felújítás rész

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1. (Hrsz.: 206/5)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola: - Külső falazatok, lábazat: Rockwool Frontrock Max E 18 cm vastagságban - FA födém rész (10 jelű): 30 cm üveggyapot Beton födém (4 jelű): Austrotherm AT-N150 20 cm - Emeleti padlástéri ajtók cseréje U=1,45 W/m2K - Tetőtéri beépített fal (bal
oldali tetőtéri rész): Austrotherm AT-N80 14 cm - Tetőtéri beépített fal (jobb oldali tetőtéri rész): Austrotherm AT-N80 20 cm Az
zsibongó részen a padlóba 10 cm Austrotherm AT-N150 szükséges. A födémen és talajon, fekvő padlón a terv szerinti vastagságú
és rétegrendű hőszigetelést kell kiépíteni. Lábazati fal Függőleges teherhordó szerkezet Belső válaszfalak Födémszerkezet
Nyílásáthidalások Tetőszerkezet Tetőhéjalás Nyílászárók Felületképzések Burkolatok Akadálymentesség biztosítása Az épület
főbejáratát akadálymentessé tesszük. Az új akadálymentes parkolót a főbejáratok közvetlen közelében helyeztük el (a parkolókat,
akadálymentes parkolót és a közlekedési útvonalat a helyszínrajzon feltűntettük). Az akadálymentes parkolótól az előírás szerinti
járdák vezetnek az új épületrész főbejáratához. Akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok ismertetése: Az új burkolatok: Az új
hidegburkolatok csúszásmentes kivitelben, a közlekedőkben elhelyezett új burkolatok vezetősáv biztosítása mellett készülnek. A
bejáratoknál, lépcső éleknél, lépcsők első és utolsó fokainál kontrasztos burkolatjelölést kell alkalmazni. Az akadálymentes
WC-mosdó ugyancsak az akadálymentes segédlet előírások alapján kell kialakítani az ott rögzített berendezési tárgyak és
felszerelések elhelyezésével. Külön részletrajz szerint. A helyiségek ajtószámozása min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos
színezéssel készüljön ( fsz. –en akadálymentesített helyiségeknél ). Az új tájékoztató táblák, névtáblák elhelyezése 1,5 m
középmagasságban, kontrasztos feliratozással és Braille jelekkel kiegészítve kerüljön kialakításra ( fsz.–en akadálymentesített
helyiségeknél ). Az ajtók küszöbmentesítését el kell végezni. Az új ajtók küszöbmentes kivitelben készülnek. A földszinten,
valamint az új falnyílások, új ajtókeretek színkontrasztos kialakításúak. Bejáratok kialakítása: az akadálymentes bejárat előtt
vízszintes pihenőt biztosítunk, melynek magassága megegyezik a belső padlóvonal magasságával. A bejárati ajtók szabadnyílása
min. 0,95 m legyen. Az új ajtók min. 90 cm szabadnyílással készülnek, kialakítása OTÉK szerint. A földszinten minden feladat
ellátási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ajtók szabad nyílásmérete 90 cm legyen. Az új kapcsolók, dugaljak elhelyezése az
akadálymentesség feltételeinek betartásával történjenek.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen

Igen
Súlyszám / Jelentések

Teljes körű jótállás időtartama (hónap) ( 3

elvárt minimum 24 hónap) (Minimum
érték 24 hónap, maximum érték 60
hónap)
A szerződés teljesítésében résztvevő
2
műszaki vezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (elvárt minimum 36
hónap) (Minimum érték 36 hónap,
maximum érték 60 hónap)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

nettó ajánlati ár (Forint)

5

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

134 036 137

Pénznem:

HUF

(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:
Napokban kifejezett időtartam:

300

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

Opciók leírása:

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-3.2.1-15-BO1-2016-00103

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya oktatási intézmény, a feladat ellátásának munkarendjét
erre figyelemmel kell meghatározni, a nyári szünet idején el kell látni a belső felújítási, átalakítási munkálatokat, úgy, hogy a
szeptemberi iskolakezdést a beruházás ne zavarja.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Épületátalakítás rész

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1. (Hrsz.: 206/5)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbejárat: Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton munka Falazás és egyéb
kőművesmunka Ácsmunka Vakolás és rabicolás Szárazépítés Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás
Kőburkolat készítése 1. Előtető Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka Hideg- és
melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás 2. Előtető Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Falazás és egyéb
kőművesmunka Ácsmunka Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás 3. Előtető Irtás, föld- és
sziklamunka Síkalapozás Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás 4. Előtető Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka Hideg- és
melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás 5. Előtető Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Falazás és egyéb
kőművesmunka Ácsmunka Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás Térburkolat Irtás, föld- és
sziklamunka Helyszíni beton és vasbeton munka Kőburkolat készítése
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Teljes körű jótállás időtartama (hónap) ( 3
elvárt minimum 24 hónap) (Minimum
érték 0 hónap, maximum érték 36 hónap
)
A szerződés teljesítésében résztvevő
2
műszaki vezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (elvárt minimum 36
hónap) (Minimum érték 0 hónap,
maximum érték 24 hónap)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

nettó ajánlati ár (Forint)

5

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

32 075 766

Pénznem:

HUF

(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:
Napokban kifejezett időtartam:

300

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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

Opciók leírása:

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:

Nem

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00103

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya oktatási intézmény, a feladat ellátásának munkarendjét
erre figyelemmel kell meghatározni, a nyári szünet idején el kell látni a belső felújítási, átalakítási munkálatokat, úgy, hogy a
szeptemberi iskolakezdést a beruházás ne zavarja.

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 (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint, az ajánlatban az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell
becsatolni: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnek), ajánlatában a Kbt. 114. §(2) bekezdésében, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont kizáró okok hatálya alá. Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező 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 EEKD foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az Ajánlattevő (AT) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontját, a 321/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az
ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint: 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében az AT-nek
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek és hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevővel
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 % tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha az AT-t nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is be kell nyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha van-e olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevővel közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 % tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik, az AT azt nyilatkozatásban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró ok feltétele nem áll fenn. 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 10. § g) pont gb) és gc) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról,
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az
AT-t nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál (jelen felhívás 21.) pontjában
szereplő dátum).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (részhatáridő napi 0,3, teljesítési határidő napi 0,5%) Hibás teljesítési kötbér (10%) Hibák kijavításához kapcsolódó
késedelmi kötbér (napi 1%) Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (5%) Szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (5%) Meghiúsulási kötbér (15%) Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatti kötbér (
5%) Szakmai felelősségbiztosítás Fizetési késedelem esetén Ptk. szerinti késedelmi kamat
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-a szerint és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. A pénzügyi ellenszolgáltatás
teljesítése során alkalmazandók különösen: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Ptk. 6:
155. § (1)-(3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §, a 2017. évi CL. törvény (Art.) előírásai, 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet, 2011. évi CXCV. törvény Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA megfizetésének
rendjét és annak mértékét a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem
Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:

2018.06.20.

10:00

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:

2018.06.20.

12:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1. A dok. rendelkezésre bocs. módja Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint és a 424/2017, (XII.19.) Kr. vonatkozó bek. alapján
elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételre való felkérés megküldésének időpontjától elérhetőek az
EKR-ben. 2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozatokat, nemleges tartalom esetén is.
3. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6
) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtás a Kbt.
56.§ valamint a KD. II. kötetében foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésére. Kérelem benyújtása az ekr.gov.hu
oldalon keresztül. 5. A Kbt. 66. § (2) bek. foglaltakról külön nyilatkozat nyújtandó be. A felolvasólap és az egyéb elektronikus
űrlapként rendelkezésre bocsátott nyilatkozat esetén azok használata kötelező, az ajánlat értékelésre kerülő elemeit, és ezen
nyilatkozatokat az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablonban kell rögzíteni. 6. A Kbt. 115. § (4) bek. alapján
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felkértek közösen nem tehetnek
ajánlatot, de olyan gazdasági szereplővel tehető közös ajánlat, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös
ajánlattétel esetén csatolandó a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodás a KD II. kötetében előírt tartalommal. 7.

Az ajánlathoz csatolt nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása is csatolandó, a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján
ajánlatkérő ajánlattevő általi felelős fordítás elfogadott. 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontjában foglalt
rendelkezéseket, ugyanakkor alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 9. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban cégszerűen
aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Ha nem
cégjegyzésre jogosult személy ír alá, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó, a
meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, vagy mintája mellett. Az ajánlatban elektronikus űrlapon nyilatkozni kell,
hogy változásbejegyzés van-e folyamatban, és adott esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 10. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok
elektronikus másolatát jelszó nélkül olvasható pdf. formátumban, valamint az árazott költségvetéseket a pdf. formátumon kívül
szerkeszthető. Excel (xls vagy xlsx) formátumban is kérjük felcsatolni. Ajánlatkérő elektronikus aláírással ellátott
dokumentumokat is elfogad, de nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazást. Az ajánlat részletes formai és tartalmi
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok II. kötete tartalmazza. 11. Az eljárásba bevont FAKSZ Dr. Tóth Gergely (
lajstromszám:00523)
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.06.06.

