ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000151452018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nőtincs Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

építési beruházás - óvodafelújítás

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

Nőtincs Község Önkormányzata

EKRSZ_
55424794

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nőtincs

NUTS-kód:

HU313

2610

Ország:

Magyarország

Szabadság Út 50.

Egyéb cím adatok:

Acsay

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

acsay.akos@notincs.hu

Telefon:

Ákos
+36 35222110

Fax:

+36 35222112

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

www.notincs.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

KF Innotender Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
13160072

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

kozbeszerzes@innotender.eu

Szentgyörgyi
Telefon:

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

1152

Ország:

Magyarország

Illyés Gyula Utca 2-4.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.innotender.eu

+36 204447278

Szilvia
Fax:

+36 28361206

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
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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

építési beruházás - óvodafelújítás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vár-LAK óvoda energetikai korszerűsítése (homlokzatának szigetelése, nyílászáróinak cseréje, épületgépészeti fejlesztése)
belső felújítása és bővítése kerül megvalósításra. A beruházás építési engedély köteles. A jelenlegi, elavult, helyi fűtőkészülékek (
cserépkályha) helyett, radiátoros központi fűtés kerül kialakításra faelgázosító kazánnal. A hálózati áramellátás kiváltására a
lapostetőn 22 db 250 W-os napelem kerül elhelyezésre. A felújítással érintett épület területe: 442.59 m2.
(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:

2018.10.31.

Magyarország, Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Malom utca 1., 247 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás jellegét tekintve nem bontható részekre, a részekre bontás nem szolgálná a hatékony
és felelős gazdálkodás elvét.

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

óvodafelújítás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09331000-8
45261210-9
45321000-3
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU313 Nógrád
A teljesítés helye:
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Magyarország, Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Malom utca 1., 247 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő szeretné a jelenlegi óvoda épületét átalakítani, komfortosabbá, jobban kihasználhatóvá tenni, valamint bölcsődét
kialakítani benne. Az egész épületet energiahatékonysági beruházásokkal szeretné korszerűsíteni. Kiindulási adatok: A HÉSZ
szerinti besorolás Lf jelű falusias lakóterület, a beépítésmód oldalhatáron illetve szabadonálló, a maximális beépíthetőség 55 %.
A terület és az ingatlan minden közművel ellátott. Az óvoda jelenleg két csoportszobás. A fő elrendezésben nem lesz változás, de
a műszaki leírásban ismertetettek szerint a kiszolgáló helyiségek elrendezése optimálisabb lesz, és a rendelkezésre álló hely a
lehetőségekhez képest jobban kihasználásra kerül. A jelenlegi épület hozzáépítéssel bővítésre kerül, és az új épületrészben,
valamint a volt szolgálati lakás helyén lesz az egy csoportszobás bölcsőde. Az épület energetikai és épületgépészeti szempontból
teljes mértékben felújításra kerül, ez a nyílászárók cseréjét, határoló szerkezetek hőszigetelését és a gépészeti és elektromos
hálózat kicserélését jelenti. A korszerű kialakítás és gazdaságos működtetés szempontjait szem előtt tartva falegázosító kazán
használatával és napelemek telepítésével megújuló energiafelhasználás tervezett. A hálózati áramellátás kiváltására a lapostetőn
22 db 250 W-os napelem kerül elhelyezésre statikai méretezés szerinti előregyártott tartószerkezeten, melyek 6 kW-os
inverterrel, 3 fázisról működnek. A meglévő és az új tető csatlakozása nehezen megoldható, mivel a két tető a leggondosabb
építés mellett sem hozható pontosan azonos szintre, illetve az új épületrésznél még ülepedésből adódó kismértékű mozgás
lehetséges, ezért a két épületrészt mindenképpen dilatációs hézaggal kell összeépíteni! A tetőszigetelés nem oldható meg
felületfolytonosan a két épületrész között, ezért az új épületrész felől alacsony attikafal készül, melyre kétoldalról felvezethető a
szigetelés, biztosítva a mozgási lehetőséget. A meglévő lapostető műszakilag felújításra szorul, mivel energetikailag nem
megfelelő. A tető jelen állapotában funkcióját ellátja, az alsó helyiségekben beázás nem észlelhető, de hőszigetelése nem
megfelelő, mivel csak salakfeltöltés van rajta. A HÉSZ szerint szükséges parkolóhelyek kialakítása során 3 db személygépkocsi
elhelyezéséről kell gondoskodni. Az épület teljes körűen akadálymentesítésre kerül. A tervezett átalakítások során a külső
nyílászárók hőszigetelt üvegezésűre lesznek cserélve. A lábazat, a homlokzat és a lapostető is utólagos hőszigetelésre kerül, a
hozáépített épületrészben padlószigetelés is készül. A fűtés jelenleg cserépkályhákkal történik. A fűtési rendszer teljes
egészében megújul, a helyi fűtőkészülékek helyett radiátoros központi fűtés készül faelgázosító kazánnal. A kazánház külső
megközelítésű.
(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

jótállás időtartama (a műszaki
10
átadás-átvételt követő naptól számítva
egész hónapokban megadva – minimum
12 hónap)
a szerződés teljesítésében részt vevő
szakember magasépítés területén
szerzett szakmai tapasztalata
hónapokban megadva (egész hónapban
megadva - minimum 12 hónap)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

40

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

nettó ajánlati ár (Ft)

50

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:

4

Napokban kifejezett időtartam:

114

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.07.09.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2018.10.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
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-1.4.1-16-NG1-2017-00010

II.2.13) További információ:
1. A.kérő helyszíni bejárást biztosít a Kbt. 56.§ (7) bekezdése alapján 2018. június 07. 11:00 órakor, a felújítással érintett épület
helyszínén: Magyarország, Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Malom utca 1., 247 hrsz. 2. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: Szentgyörgyi Szilvia, lajstromszám:00662

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, aki a Kbt
.62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékében
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevő ajánlatához csatolja be nyilatkozatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékében szereplésről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P/1 Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) valamint d) pontja alapján igazolhatják
megfelelőségüket. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell: P/1. az előző egy, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha: P/1. a jelen ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 1 (egy) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított
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- árbevétele nem érte el a nettó 48.000.000,-Ft-ot. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19.§ (1) bekezdésének c)
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az erre vonatkozóan előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ezzel kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az a szervezet, amelynek adatait
az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 23.§ alapján
igazolhatják megfelelőségüket. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell: M/1. a szerződést kötő másik fél által adott
igazolást, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő
adatokat: • a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), • a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, elérhetősége (telefon, email),
• az építési beruházás tárgya, • az építési beruházás tárgyát képező épület alapterülete (m2-ben megadva), • saját teljesítés aránya %ban, • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő felhívja
az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a fenti igazolási mód helyett elfogadja
az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az ajánlattevő műszaki és szakmai
alkalmasságának igazolásához más szervezetet vagy személyt vesz igénybe, csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az A.tevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az A.tevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha: M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben összesen legalább 330 m2 területű közbeszerzés tárgyából származó referenciával,
amely egy szerződésből teljesíthető. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállási határidő: értékelési részszempont, valamennyi munkára a műszaki átadás-átvételt követő legalább 12 hónap Késedelmi kötbér
:Az A.tevő, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelmes (rész)
teljesítés nettó ellenértékének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a
késedelmes (rész) teljesítés nettó ellenértékének 30%-a. Az ajánlattevő 30 (harminc) napos késedelmét követően az A.kérő jogosult a
szerződéstől elállni. Hibás teljesítési kötbér: Az A.tevő, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás (rész) teljesítés nettó
ellenértékének 30%-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból
hiúsul meg, amelyért az A.tevő felelős, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a
teljes nettó ajánlati ár 30%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A.kérő a beruházás összegét a TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázaton elnyert támogatási összegből (uniós forrás)
kívánja biztosítani. A támogatás intenzitása 100%,a finanszírozás módja: utófinanszírozás. A.kérő a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján a
szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít legkésőbb a építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül. Az előleggel az A.tevőnek a részszámlákban és a végszámlában kell egyenlő arányban elszámolnia. A.tevő
maximum három darab részszámlát (beleértve a végszámlát is) jogosult– de nem köteles -benyújtani az A.kérő részére 50%-os, 80%-os,
és 100%-os készültségnél, A.kérő pedig a készültségi fokkal azonos mértékű finanszírozást biztosít. A végszámla benyújtásának
feltétele, hogy sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténjen, azt a műszaki ellenőr jóváhagyja. Az eljárás építési engedély köteles így a
fordított ÁFA szabályai irányadóak.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem
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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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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:

2018.06.19.

11:00

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:

2018.06.19.

13:00

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
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Nem

óra/perc

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1. A.kérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. 2. A Kbt. 56.§-a szerinti
kiegészítő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevők kérdéseiket kizárólag az EKR-ben tehetik fel. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatások megválaszolásánál a Kbt. 114.§ (6) bek. szerint jár el. Az A.kérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben adja meg. A.kérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bek.-ben foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 3.
A.kérő felhívja az A.tevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok közötti esetleges eltérés esetében az ajánlattételi felhívás előírásai az irányadók. 4. A.kérő az
eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is megnevezi, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
esetleges visszalépése esetén vele köthessen szerződést. 5. A.kérő felhívja az A.tevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívást
kiegészítő dokumentumok V. fejezetében található árazatlan költségvetést szíveskedjenek árazottan az ajánlatukhoz csatolni. 6.
A.kérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja - a Kbt. 75.§ (1) bek. e) pontja alapján – amennyiben az ajánlattételi határidőben
nem nyújtottak be legalább két ajánlatot. 7. A minősített A.tevők hivatalos jegyzékénél szigorúbban meghatározott alkalmassági
követelmények: P/1., M/1. 8. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni
kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike kötelesek az EKR-ben regisztrálni, valamint maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.A közös A.tevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők
együttműködési megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bek.-ben előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés
teljesítéséért,meg kell adni a közös ajánlattevők tervezett feladatmegosztásának részletes ismertetését, továbbá a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban megjelölt további információkat, nyilatkozatokat. 9. A 424/2017 (XII.19.)
Korm.rendelet 10.§ (2) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni,
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtandó be. 10. Az A.kérő által kért nyilatkozatok és egyéb
dokumentumok elfogadott fájlformátumai: .pdf, árazott költségvetés esetében .pdf és .xls. 11. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetés pénzneme a forint (HUF).A finanszírozás biztosítása során elsődlegesen figyelembe veendő jogszabályok: 2015. évi
CXLIII. törvény a közbeszerzésről, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, a Ptk. 2013. évi V. törvény, az általános
forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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