Ajánlati felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

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

Nemzeti azonosítószám:
EKRSZ_67176825

Postai cím: Fő út 99.
Város: Őrbottyán

NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2162

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kmetty Károly

Telefon: +36 28360044

E-mail: kozbeszerzes@kbprojekt.hu

Fax: +36 28360228

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

www.orbottyan.hu

https://ekr.gov.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
https://ekr.gov.hu
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) https://ekr.gov.hu
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Közjogi szervezet

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb tevékenység:

Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Földgáz és kőolaj kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Hivatkozási szám:

Őrbottyáni Kismókus Óvoda épületének tetőtér-beépítése
II.1.2) Fő CPV-kód:
45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése
II.1.3) A szerződés típusa ⌧ Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő óvodaépület tetőterének beépítése. Tervezett tetőtéri helyiségek: 4 csoportszoba, 4 mosdó, 4 öltöző, 3 közlekedő, folyosó,
iroda, raktár, nevelői szoba összesen 520,05 m2 hasznos alapterületen.
II.1.5) Becsült érték: [ ] 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 bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre: [ ]

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
⌧ Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A beszerzés tárgya egy építési műszaki egységet képez, az műszakilag részekre nem bontható, így a részekre történő ajánlattétel
lehetőségét ajánlatkérő kizárja. A közbeszerzés egy részére tett ajánlat érvénytelen.

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

Rész száma:

Őrbottyáni Kismókus Óvoda épületének tetőtér-beépítése
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése
45112700-2 Tereprendezési munkák
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka
37535200-9 Játszótéri felszerelés
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

HU120

A teljesítés helye:
2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 80/3.; hrsz.: 1326.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Meglévő 752,38 m2 alapterületű tetőterében 520,05 m2 hasznos alapterületen 4 csoportszoba (összesen 213,19 m2), 4 mosdó pipere
felszerelésekkel (összesen 64,54 m2), 4 öltöző fogasokkal (összesen 73,46 m2), 3 közlekedő, folyosó, iroda, raktár, nevelői szoba
kialakítása. 3 db tűzlépcső és tűzszakaszok kialakítása. Étellift tervezése, engedélyeztetése, kialakítása. Kertépítés, rézsűburkolatok,
csapadékvíz-elvezetés, játszótér kialakítása, kerítés építése, parkoló kialakítása, mozgássérült piktogram felfestése. Tűzivíz-vezeték
rákötés, ivóvíz-vezeték csere, vízóra akna kialakítása, mérőóra csere. Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése, szükséges engedélyek
megszerzése. Építési terület takarítása és piperetakarítás.
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Vállalt többletjótállás ideje (hónap) / 15
Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem) / 15
Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Nettó ajánlati ár (HUF) / 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: [ ]
vagy Kezdés: (2019/03/04) / Befejezés: (2019/08/23)
A szerződés meghosszabbítható

igen

⌧ nem

A meghosszabbítás leírása:
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)

igen X nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen

X nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen

X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a beruházással érintett épületben óvoda működik, mely a kivitelezés során is
üzemelni fog. Erre tekintettel nevelési időben a kivitelezési munkákat úgy kell megszervezni, hogy munkanapokon 13 és 15 óra között
nagy zajjal járó munka nem végezhető, továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a munkaterület elhatárolására, az élet- és
balesetvédelemre, és biztosítani szükséges az intézményt igénybe vevők számára az épület biztonságos megközelíthetőségét. A
szerződéskötés időpontjától 2019. május 31-ig csak az óvoda vezetésével történő folyamatos egyeztetéssel, fentiek figyelembe
vételével végezhető tevékenység. 2019. június 1-jétől a munkaterület korlátozás nélkül vehető igénybe.

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 felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában előírt kizáró ok fenn nem állását
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok, továbbá hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum [Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés] nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő 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.
Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint
élhet az öntisztázás jogával.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó

alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.

Az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
nem ír elő.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1) Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdése
szerint az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt
évben nem rendelkezik 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített,
meglévő közhasználatú épület üzemszerű működése alatt végzett
bővítésére vagy átalakítására vonatkozó referenciamunkával.

Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdései
szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmasságot igazoló
dokumentumokat az alábbiak szerint:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a
referenciamunkaként a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző
nyolc éven belül megkezdett építési beruházás vehető figyelembe.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 23. §
továbbá 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél
által kiadott referenciaigazolást legalább az alábbi tartalommal:
a megrendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a
referenciát igazoló személy elérhetősége;
a megrendelést teljesítő – azaz a referenciával rendelkező
gazdasági szereplő – megnevezése, címe;
referenciamunka megnevezése, az építési beruházás tárgya,
mennyisége;
a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja;
a teljesítés helye;
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közhasználatú épület meghatározása az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9.
és 10. pontja szerint.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Kr. 1. melléklet
IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész D) pontjában meghatározott
végzettséggel és a Kr. szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Kr. 1. melléklet
IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész E) pontjában meghatározott
gyakorlattal, vagy érvényes, a Kr. szerinti MV-É kategóriájú felelős
műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) jogosultsággal.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a
szerződés
megkötésének időpontjára a jelen pont szerinti
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése
alkalmassági
feltétel teljesítése kapcsán megjelölt szakember
alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési
kamarai
nyilvántartásba
vételéről gondoskodjon és a
beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés
nyilvántartásban
való
szereplés
a szerződés teljes időtartama alatt
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők
biztosított
legyen.
A
nyilvántartásba
vétel elmaradása a
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
szerződéskötéstől
való
visszalépést
jelenti
a Kbt. 131. § (4) alapján,
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
és
ebben
az
esetben
ajánlatkérő
a
második
legkedvezőbb ajánlatot
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében
tevővel
köt
szerződést,
amennyiben
őt
az
ajánlatok
elbírálásáról
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az
szóló
írásbeli
összegezésben
megjelölte.
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is
tartalmaznia kell.
M2) Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdése
szerint az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes

adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdései
szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmasságot igazoló
dokumentumokat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az alábbiak szerint:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését
tartalmazó nyilatkozatot;
b) a megjelölt szakember végzettségét, képzettségét, gyakorlatát
alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó
önéletrajzot;
c) a megjelölt szakember végzettségét, képzettségét igazoló
dokumentum (iskolai oklevél) egyszerű másolatát;
d) a megjelölt szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.
Ha a megjelölt szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontja
tekintetében az ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal
rendelkezik, úgy a b) és c) pont szerinti dokumentumok
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság
igazolja. Ez esetben a szakember megnevezését tartalmazó
nyilatkozatban meg kell jelölni a nyilvántartást vezető kamarát
és a szakember azonosító számát. A névjegyzékben szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerint.
Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65. § (6)–(9)
bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére jelen
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti
korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
További előírások a felhívást kiegészítő dokumentációban.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1) Jótállás: A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése alapján a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított legalább
24 hónap. Ajánlattevő többletjótállást vállalhat, melyet az ajánlatkérő az értékelési szempontok körében értékel.
2) Jótállási biztosíték: A jótállási idő teljes időtartamára a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő
összeg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében. A Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti formát az
ajánlatkérő nem alkalmazza.
3) Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés a teljesítési határidő túllépése esetén a szerződés szerinti áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,1%-a.
4) Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
A biztosítékok vállalására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
További részletes előírások a felhívást kiegészítő dokumentációban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a. Igénybe vétele nem kötelező. Elszámolás a végszámlában.
Három részszámla és a végszámla nyújtható be. Részszámlázás nem kötelező. Végszámla az eredményes átadás-átvételt követően, az
ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújtható be. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadása a Kbt. 135. § (1)

bekezdése szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén az ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, banki
átutalással történik. Ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, az ellenszolgáltatás teljesítése a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–
(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik. Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Számlázásra és teljesítésre irányadó jogszabályok: 2017. évi CL. tv.; 2007. évi CXXVII. tv; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet.
További előírások a dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

Versenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

Innovációs partnerség

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

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: (2018/………./………….) Helyi idő: (10:00)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ HU ]
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 60 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: (2018/…………./………….) Helyi idő: (12:00)

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

V.2) További információk: 2
1) Ajánlat tartalmi, formai követelményeire a felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján újabb hiánypótlás elrendelését
nem zárja ki és nem korlátozza.
4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
5) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. szerint változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy az az ajánlatban
be kell nyújtani az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum másolatát.
7) Azon alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód, mely a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3. M1) és M2) pont szerinti alkalmassági
követelmények.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén –
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
10) Az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumokban valamennyi határidő közép-európai helyi idő (CET)
szerint értendő.
11) A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras építési szerződés kivitelezési munkákra.
12) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását jelen projektre kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentációban részletezettek
szerint.
13) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10
pont.
14) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Pontszámok meghatározása a „Nettó ajánlati ár (HUF)” és a „Vállalt
többletjótállás ideje (hónap)” szempontok esetében lineáris arányosítással (aránypárszámítás). A legkedvezőbb megajánlás 10 pontot
kap, a többi megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „Vállalt többletjótállás ideje (hónap)”
értékelésekor a 12 hónap vagy annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja az ajánlatkérő. Pontszámok
meghatározásának módja a „Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem)” értékelési szempont esetében a pontkiosztás.
„igen” vállalás esetén a maximális 10 pontot, „nem” vállalás esetén a minimális 0 pontot adja az ajánlatkérő. Az egyes megajánlásokra
adott értékelési pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként összesíti. Az
az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb. További részletek a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban.

15) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Krisztián; lajstromszám: 00048
16) Az eljárás a Kbt. 33. § (1) és 114. § (11) bekezdése szerint nem fenntartott.

V.3) A felhívás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/)

