ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000454102019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Zöldmezős ipari terület kivitelezés

Ajánlatkérő
neve:

Ózd Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Ózd Város Önkormányzata

EKRSZ_
20249023

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ózd

HU311

NUTS-kód:

3600

Ország:

Magyarország

Városház tér Tér 1.

Egyéb cím adatok:

Kriston

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kriston.gyorgy@ozd.hu

Telefon:

György
+36 48574169

Fax:

+36 48574198

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

www.ozd.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
33816737

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Ludvigné Paczolay

Ildiko.Paczolay@vaninmc.com

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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1028

Ország:

Magyarország

Szabadság Utca 29

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

www.ozd.hu

+36 1225 1585

Ildikó
Fax:

+36 1225 1585

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Zöldmezős ipari terület kivitelezés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés irányadó mennyiségei: - Víz- és szennyvízvezetékek építése: 425m vízvezeték, 240 m gravitációs és 450 m nyomott
szennyvízvezeték építése - Közvilágítás: 32 db, 6500 mm magas utcai napelemes kandeláber - Nagyfeszültségű vezetékekkel
kapcsolatos munkák: 427 m 20 kV-os földkábel 1x630 kVA KÖF/KIF BHTR állomásba vezetve, 260 m 0,4 kV-os vezeték kiépítése 2
leágazással - Gázvezeték építése: 700 m DN110 PE100/G SDR11 középnyomású gázvezeték cső, 12 m (3db) leágazással - Távközlés:
447 m hosszú nyomvonal kiépítése 3 db LPE csővel - Útépítés: helyi belterületi közút, kiszolgáló út építése 960 m tervezési hosszon
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Magyarország, Ózd, hrsz: 9259/1, 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9258, 9266

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Beszerzés jellege, szerződéshez kapcsolódó további körülmények, és a beruházás mérete, folyt:VI.3.12

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

Zöldmezős ipari terület kivitelezés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45220000-5

45230000-8
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2020.04.30

45231220-3

45231300-8

45232200-4

45232300-5

45233120-6

34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Magyarország, Ózd, hrsz: 9259/1, 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9258, 9266

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés irányadó mennyiségei: - Víz- és szennyvízvezetékek építése: 425m vízvezeték, 240 m gravitációs és 450 m nyomott
szennyvízvezeték építése - Közvilágítás: 32 db, 6500 mm magas utcai napelemes kandeláber - Nagyfeszültségű vezetékekkel
kapcsolatos munkák: 427 m 20 kV-os földkábel 1x630 kVA KÖF/KIF BHTR állomásba vezetve, 260 m 0,4 kV-os vezeték kiépítése 2
leágazással AK, a projekt gyorsítása érdekében, megrendelte a kizárólagos joggal rendelkező áramszolgáltatótól a beruházás
részeként megvalósítandó hálózatfejlesztést, mely így nem képezi jelen megrendelés tárgyát. - Gázvezeték építése: 700 m DN110
PE100/G SDR11 középnyomású gázvezeték cső, 12 m (3db) leágazással - Távközlés:447 m hosszú nyomvonal kiépítése 3 db LPE csővel
- Útépítés: helyi belterületi közút, kiszolgáló út B.VI.d C. Tervezési szakasz hossza: 665,6 m – „A” út, 294,9 m – „B” út Elvégzendő főbb
feladatok: - Víz- és szennyvízvezeték kiépítése közműárokba - Közvilágítás létesítése - Villamos energia ellátás földárokba - Gázvezeték
építése - Távközlési hálózathoz való csatlakozás kiépítése - Kiszolgáló út építése Ütemezés: a munkálatok ütemezése során tekintettel
kell lenni a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08/KT/08777-30/2018-as számú határozatában foglaltakra, mely az
ajánlati dokumentáció felhívás elválaszthatatlan részét képezi. Tervezett ütemezés: - Részteljesítési határidő: Kivitelezés 25%-os
készültsége: 2019.07.31. Kivitelezés 50%-os készültsége: 2019.09.30. Kivitelezés 75%-os készültsége: 2019.11.30. - Végteljesítési
határidő: Kivitelezés 100%-os készültsége: 2020.04.30. mely a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes időtartamát is magában foglalja,
amelynek időtartama maximum 30 nap lehet, és amelybe beszámít a szokásos próbák lefolytatása is, azzal, hogy számlázni csak ezek
sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása
esetén lehetséges. - Projekt vége: 2020.05.31., mely az engedélyezés és a használatba vételi engedély kézhezvételének határideje.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen
felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal
egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában
meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie. Minden, a műszaki
leírásban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal
egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka
megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban megjelölt konkrét termék és márka szerinti
megajánlásnak tekintendő. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és
feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
2. Jótállási idő vállalása (hónap; min.12/max.60 hónap)

Súlyszám / Jelentőség
15

3. M1) szerinti felelős műszaki vezető, jogosultság megszerzéséhez szükséges
15
mértéket meghaladó, építési beruházás kivitelezési munkákban szerzett szakmai
tapasztalata (db, min0/max3 db)
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Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

2019.06.07

-

2020.04.30

Nem

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

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

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

II.2.12) További információ:
II.2.7: Kezdés tájékoztató jellegű, változása nem módosítja az Ütemezést,ill a Befejezést. AK Kbt.114 §(11)-t nem alkalmazza. Nem
feltételes,nem ismétlődő,nincs ajánlati bizt. Értékelés:0-10pont. 1ész:relatív, fordított arányosítás; 2-3.ész:abszolút,folytonos
hasznossági függvény. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodószervezet létrehozását. AK felhívja a figyelmet a Kbt.115.
§(6)-ra

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:
A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt.62.§(1)g-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró
feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A GSz a fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot nyújtson be, arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (Kr 17.§(1)), továbbá AT-nek a Kbt.62.§(1)kb) esetében nyilatkoznia szükséges pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38./a)–b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa(i)ról. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben –
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(Kr 13.§). Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg. AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (
Kr 17.§(2)). AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha AK nem tette kötelezővé a már ismert AV-k megnevezését. Az ajánlatkérő a
Kr-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt.
114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kr 17. § alapján). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
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illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi (Kr 1.§(7)). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az
alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be. Irányadó jogszabályok:
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (felhívásban: Kbt.), valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (felhívásban:Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (felhívásban:Ép. Kr), az Elektronikus
közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (felhívásban:EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó
jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban:Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolás az ajánlatban: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a GSz csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. (Kbt. 114.§ (1)). A GSz az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolásait ezen igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) szerinti
felhívására köteles benyújtani. Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások: Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet M1) Benyújtandók a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat
tartalmazó nyilatkozat (szakmai önéletrajz), és a képzettséget, igazoló dokumentum. Az M1) alkalmassági követelmény esetében a
képzettség és szakmai gyakorlat igazolására elfogadott – adott esetben – ha a jogosultság megléte nyilvános adatbázisban
ellenőrizhető. Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k
képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg. Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt.65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az
ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben
előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmas az AT ha M1) rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonandó 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr.
szerinti, a kivitelezés tárgyának megfelelő felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. Alanyi kör: III.1.3./M1): közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6)) M1) Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az előírt jogosultság meglétének igazolása
szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár
el. Elegendő annak a gazdasági szereplőnek benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt
vesz. Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)). Fogalommagyarázat: kivitelezés
tárgyának megfelelőkét elfogadott felelős műszaki vezetői jogosultságok: MV-M; MV-KÉ; MV-TE; MV-TV; MV-VZ; MV-VI; MV-GO
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és szakmai gyakorlati idő: a vonatkozó előírások az ajánlati
dokumentáció 6.pont/24-26.oldal találhatók.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Egyösszegű ajánlati ár (EAÁ) 0,5 %-a/nap, max.15%. Meghiúsulási kötbér: EAÁ 20%-a. Jótállás: AT vállalása szerint,
(min. 12hónap). Teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§ (2) szerint EAÁ 5 %-a; Kbt.134.§ (6)a) formában, Kbt.134.§(4) szerint. Jóteljesítési
biztosíték: Kbt. 134.§ (3) szerint EAÁ 5 %-a; Kbt.134.§ (6)a) formában, Kbt.134.§(4) szerint. AT-nek nyilatkozniuk kell a biztosítékokról.
Vonatkozó előírások a szerződés tervezetben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, kifizetés pénzneme: HUF. Finanszírozás: támogatásból (tám.int: 100%), utófinanszírozással Vonatkozó jogszabályok
különösen: - Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(6) és (8) - Ép. Kr 30-32/B.§ - 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet. - 2007. évi CXXVII. tv - Ptk. 6:130.§(
1)-(2) - 255/2014. (X.10.) Kormányrendelet - 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet - 225/2015. (VIII.7.)
Korm.rendelet - 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet Fizetési ütemezés: Előleg: 30 %. Számlázás: 3db rész- és 1db végszámla, számlázás
a fordított ÁFA szabályai szerint. Tartalékkeret: nem. Vonatkozó feltételek a szerződés tervezetben.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.02

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:

2019.05.02

12:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. II.1.6 folyt: jellege miatt, a költséghatékonyság szempontja, a párhuzamosan végzendő kivitelezési tevékenységet végzők
közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a
kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot,
mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében
hatékonyabban megoldható. 2. II.2.7 Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja. Változása nem érinti II.2.7 Befejezés-t és II.2.4
Ütemezés-t. 3. Nem kell megadni: a közbeszerzésnek azt a részét, mely teljesítéséhez az AT AV-t vesz igénybe (Kbt. 66.§ (6) a);

EKR000454102019

az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at (Kbt. 66. § (6) b).AK felhívja a figyelmet Kbt. 138.§ (1)-(2), (4). 4. Ajánlat nem kötött
biztosíték nyújtásához 5. Alkalmasság feltétel a minősített AT-nél szigorúbb: M1. 6. Kieg. táj. kérhető, válasz a Kbt.114.§ (6)
szerint,az EKR-ben (Kbt. 40. § (1)). Konzultáció, helysz. bejárás nem lesz. 7. Benyújtandó nyilatkozatok, igazolások: Kbt. 66.§(2),(
5) ill. – adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) ill. Kbt. 35.§(2a) szerint. Ha a nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a
megtétel nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlapon kell megtenni. Közös ajánlattétel: EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtása közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi által). AK köteles elfogadni, ha AT Kr 7.
§ szerinti EEKD-t nyújt be,(Kr17.§ (1)). AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása
igazolására a Kbt. 69. § (11a) szerint is jogosult. 8. AK – felmerülése esetén – az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az Ép.
Kr 25.§ szerint jár el. 9. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban közli. (Kbt.73.§(4)-(5)) 10. AT-nek,
közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő Gsz által,
egyszerű másolatban benyújtandó: - hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy
2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta; - amennyiben az eljárás során
aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult -személy fenti iratán túlmenően az általa
adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői
okiratba foglalt meghatalmazást is. 11. A szerződéskötés feltétele: - biztosítási szerződés megléte - építőipari kivitelezést végzők
Étv. szerinti névjegyzékében szereplése - M1) szerinti szakember névjegyzékben szereplése AT tudomásul veszi, és vállalja, hogy
ezek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.124.§(4) alapján, és ez esetben AK – kihirdetése esetén – a
második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet szerződést. 12. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – a
második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet szerződést (Kbt.131. (4)) 13. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t. 14.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy II.2.12 szerinti pályázat alapján a rendelkezésre álló fedezet: nettó 239.417.126
Ft. 15. FAKT: Ádámné Egri Judit (lsz: 00239) 16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft.
végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 17. A felhívás a
közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.04.15
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