ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000140032019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Almáskamarás Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Az almáskamarási óvoda korszerűsítése - TOP-1.4.1

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Almáskamarás Község Önkormányzata

EKRSZ_
77056520

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Almáskamarás

HU332

NUTS-kód:

5747

Ország:

Magyarország

Dózsa György Utca 54.

Egyéb cím adatok:

Zoltán

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

jegyzo@almaskamaras.t-online.hu

Telefon:

Erika
+36 68439000

Fax:

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

http://almaskamaras.hu/
http://almaskamaras.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Diconsult Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
94751396

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Küküllő Utca 8.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

dimak.attila@diconsult.hu

Postai irányítószám:

Dimák
Telefon:

Ország:

Attila
+36 203991142

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

http://www.diconsult.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.diconsult.hu/
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1026

Magyarország

Csaba
Fax:

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:
45453100-8

Az almáskamarási óvoda korszerűsítése - TOP-1.4.1

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvoda felújítása - Meglévő óvodaépület felújítása, bővítése az ”almáskamarási óvoda korszerűsítése, nevelő eszközeinek fejlesztése”
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050 számú projekt keretében
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

150

vagy a teljesítés határideje:

5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 43. hrsz: 549. sz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Egy épület komplett felújítása,az egyes munkafolyamatok összehangolása,a jótállás érvényesíthetősége egy főváll. kiválasztását igényli
. Több rész több nyertest jelenthet,amely az egységes koordinálást aránytalanul megnehezíti,erre AK-nek nincs kapacitása.

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

Az almáskamarási óvoda korszerűsítése - TOP-1.4.1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés
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5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 43. hrsz: 549. sz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezésünk során az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, akadálymentesítését és fűtés korszerűsítését
terveztük. Tervezésünk során terveztük az épület homlokzati hőszigetelését 16 cm EPS hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert
fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel, homlokzati nyílászárók cseréjét nem terveztük, viszont a
terven jelölt akadálymentes bejáratnál az akadálymentes ajtó kialakítását igen, mely egy új hőszigetelt fa nyílászáró lesz,
akadálymentes wc kialakítását, a szükséges helyeken burkolat helyreállítást és felújítást (helyiséglistában külön jelölve), külső terasz
burkolat felújítását, új akadálymentes rámpa kialakítását, épület megközelítésére új kiselemes beton térburkolat építését, külső fa
felületek festését, új kazánt automata szabályozással, és az udvari kerítés felújítását. A fűtéskorszerűsítés során új 24 kW-os
kondenzációs fali gázkazán kerül beépítésre, automata szabályzással. Az épületre megújuló energia hasznosítására 4 kW rendszer
teljesítményű napelem került betervezésre.Az épület fűtése jelenleg a szomszédos épületben elhelyezett kazánokról, távfűtésen
keresztül történik. Megrendelő szándéka, hogy a fűtés leválasztva a korábbi korszerűtlen fűtésről, saját korszerű kondenzációs
gázkazánnal történjen a továbbiakban, ezért kerül betervezésre a feljebb már írt új gázkazán automata szabályozással. A meglévő
távfűtési vezeték a felújítási munkálatok során elbontásra kerül. A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további
adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza,
amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás, illetve az árazatlan költségvetés. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett
megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési
eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

Jótállás (hónap) (min. 36, maximum 72 hónap)

10

Az M/1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési
szakember (MV-É felelős műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli
szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap)

20

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
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Nem

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-1.4.1-15-BS1-2016-00050 számú projekt

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának
hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával. Az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő (illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
esetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a
Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Figyelem! Az alkalmassági követelményekre vonatkozó
Igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése irányadó. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírására nem kerül sor.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Nem releváns.
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:
M/1.) Az Alkr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján Ajánlattevő (AT) (közös AT) részéről csatolandó annak a szakembernek a megnevezése,
végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe; AT-nek már az ajánlatban csatolnia
kell az alábbiakat: - A megajánlott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont
szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/
beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése) AT-nek a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat:
Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell: - a
szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata) - a szakember aláírt
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rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy AT-nek
csatolnia kell -A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot
igazoló dokumentum egyszerű másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető
az elérhető nyilvántartáson keresztül. -A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát A Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti
nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. AT az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített AT-knek az Alkr. 24.§ (1) bek. szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k 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 (követelményeket), amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AT-nek az
ajánlatban csatolnia kell 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. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65.§ (9) bek.-ben foglaltakra. A
dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az Alkr. 24.§ (2) bek. esetében ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bek. előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik: 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér Mértéke az eredménytelen teljesítési határidőtől számítva naptári naponta a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de nem
haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20 %-át. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő (AK) meghiúsultnak tekintheti a
szerződést és élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével. 2. Meghiúsulási kötbér Mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Irányadó a
Ptk 6:186. § (1) bek.-e. 3. Jótállás AT-nek minimum 36 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás
- átvétel időpontja. A jótállás értékelési szempont. 4. Jótállási biztosíték Nyertes AT a jótállás körében felmerülő kötelezettségei
teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a teljes ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű
jótállási biztosítékot nyújtani az AK-nek. a Kbt. 134. § (6) bek. b) pontja alapján. A kötbérrel, a jótállással és a jótállási biztosítékkal
kapcsolatos további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás fedezete: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050 azonosítószámú projekt tám. szerződése alapján utófinanszírozással kerül
kiegyenlítésre a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. szerint. A támogatás intenzitása: 100%. A vállalk. szerz. egyösszegű (átalányáras) típusú.
Ajánlatkérő (AK) tartalékkeretet nem kíván a szerződésbe foglalni. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme: HUF. Kifizetés a
Ptk. 6:130.§, a Kbt. 135.§ (1)-(3), (6)-(7) bek., vmint a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. szerint. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.6:155.§-a az
irányadó. AK a Kbt. 135. § (7) és (8) bek-ben foglaltaknak megfelelően a szerz. nettó ellenértéke 25 %-ának megfelelő összegű előleget
biztosít. AK nem kér előleg-visszafizetési biztosítékot. Nyertes AT egy előlegszámlát és egy részszámlát nyújthat be a műszaki
teljesítés 50 % -ánál, és a végszámlát a 100 % -os teljesítésnél, melyben elszámolásra kerül az előleg. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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:
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Nem

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:

2019.03.22

15:00

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:

2019.03.22

17:00

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. Értékelési pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10. Értékelés módszere: 1. részszempontnál (
nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, 2. (jótállás) és 3. részszempontnál (M/1. alk. min. követelmény szerinti szakember
többlettapasztalata) egyenes arányosítás. AK érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben a jótállás minimális időtartama
nem éri el a 36 hónapot. 2. Ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólap; Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; Kbt. 66.§ (6) bek.
szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is); folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ha nincs ilyen folyamatban, nemleges
nyilatkozatot is); közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők (AT) megállapodása; cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldánya v. aláírás-mintája (meghatalmazott esetén meghatalmazás is); adott esetben üzleti titokra vonatkozó nyil. A Kbt. 66.
§ (4) bek. szerint AT az EKR regisztrációkor nyilatkozik. 3. AT ajánlata részeként köteles benyújtani a közbesz. dok. részeként
kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, szerkeszthető excel formátumban is. 4. AK
projekttársaság létrehozását nem írja elő, és nem is teszi lehetővé. 5. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és
kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. AK által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosítás: legalább 4.000.000,- Ft/kár és legalább 15.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési)
felelősségbiztosítási szerződés. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az
előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, mely esetben AK a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott
károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 6. A Kbt. 73.§ (5) bek. szerinti
tájékoztatást AK a dokumentációban adja meg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66.§ (1) bek., 115.§ (4) bek. és a 138.§ (1) bek-ben
foglaltakra. 7. Kieg. táj.: Kbt. 56.§-a és a 114.§ (6) bek. szerint. 8. A Kbt. 71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e
gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9. Irányadó jog a magyar; irányadó idő: CET. 10. AK az
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 11. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd.szereplő regisztrációja az EKR-ben, és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak
onnan való letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd.szereplő a közbesz
. dokumentumokat letöltötte és megismerte. 13. Többváltozatú ajánlat nem tehető. AK a Kbt. 114.§ (11) bekezdését nem
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alkalmazza. 14. Ha a legjobb ár-érték arányú ajánlat nettó ajánlati ára meghaladja a projektben elszámolható rendelkezésre álló
kivitelezési költségre jutó költségkeretet, AK a Projekten belüli költségvetési átcsoportosítás érdekében, valamint a
költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére támogatási szerződés (TSZ) módosítást kíván benyújtani. Ennek
megfelelően AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján a támogatásra, TSZ módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az
átcsoportosítás tekintetében az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 15. Eljáró FAKSZ: dr. Dimák Attila (lajstromszám: 00640)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.01
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