AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény (továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdésének alkalmazásával

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési
címe:

Név: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
Kapcsolattartó: Süléné Juhász Márta
Tel: +36 62-202-475
Fax: +36 62-202-475
E-mail: sjm@hiszk.hu

Az eljárásba bevont független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Neve: Horváthné Kercza Virág 00944 – lajstrom száma
9096 Nyalka, Rákóczi u. 41.
telefon: +36-20-310-83-89
e-mail: kercza.virag@gmail.com
és
Név: Krizmanich Gergely OOO86 – lajstrom száma
Mobil: +36 20 503 5196
E-mail: krizmanich.gergely@kgprocure.hu
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2. A közbeszerzési eljárás fajtája:

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás, mivel az építési beruházás
becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot.

3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan, teljeskörű és díjmentes hozzáférési
helye:

Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen:

https://amt.dynamic-dns.net/letoltes/hodmvhely/
Felhasználói név: hodmezovhely
Jelszó: hodmezovhely6800
Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során
keletkező közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, egyidejűleg megküldi valamennyi
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére is.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok elérését a regisztrációs lap megküldésével kell igazolni az ajánlattételi
határidő lejártáig.

4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége

Tárgya: Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
épületein
Mennyisége:
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 235db napelem
6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. 126 db napelem
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6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1. 235 db napelem
6900 Makó, Posta utca 4-6. (Kollégium) 235 db napelem
6900 Makó, Posta utca 4-6. (Iskola) 114 db napelem
További részletek a kiadott műszaki leírásban
CPV-kód: 45261200-9 Tetőfedés (EB értelmező jegyzete alapján ide sorolja a
Napelemek szerelését)
5. A szerződés meghatározása:

Kivitelezési szerződés napelemes kiserőmű építésére

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Teljesítés határideje: 2017. november 30.

7. A teljesítés helye:

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.
6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.
6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1..
6900 Makó, Posta utca 4-6. (Kollégium)
6900 Makó, Posta utca 4-6. (Iskola)
NUTS: HU 333

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének
jogszabályokra hivatkozás:
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feltételei,

illetőleg

a

vonatkozó

Ajánlatkérő előleget biztosít az alábbiak szerint (megrendelői előleg):
A 135. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és
áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget előlegként
történő kifizetését kérheti. Az előleg kifizetése nem függ a nyertes ajánlattevő részéről
biztosíték nyújtásától.

Ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Az ellenszolgáltatás teljesítése Ajánlatkérő teljesítés igazolását követően a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában, a Kbt. 135. § (2) (5) (6) bekezdéseiben foglaltak
szerint, valamint alvállalkozó igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdései szerint, alvállalkozó igénybe vétele esetén pedig - a Ptk. 6:130. § (1) –
(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint a (rész)teljesítés
igazolását követően haladéktalanul benyújtott számla alapján banki átutalással kerül sor
azzal, hogy a kifizetés során figyelemmel kell lenni az Art. 36/A. §-ában foglaltakra is.
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.

A Támogatási Szerződés megkötése esetén az ellenszolgáltatás teljesítésére a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai, valamint a Támogatási Szerződés
rendelkezései is irányadóak.
Ajánlattevő az árazatlan költségvetésben meghatározott építési munka elvégzését és a
(rész)teljesítés igazolását követően jogosult (rész)számla benyújtására:
- 1. részszámla benyújtható a napelemek leszállításakor, melyet a műszaki ellenőr is
igazolt, amelynek összege a vállalkozói díj 30 % - a (megrendelői előleg esetén is
csökkentve a kifizetett előleg összegével)
- 2. részszámla benyújtható a műszaki ellenőr által igazolt napelemek telepítésekor,
amelynek összege a vállalkozói díj 60 %-a
- végszámla: a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követően – a
vállalkozói díj fennmaradó 10 % -áról

4

A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 3 %-a mértékű tartalékkeretet biztosít.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 20. § -a alapján a
tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A
tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy az az építési
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges. A tartalékkeret
elszámolása tételes elszámolás alapján történik. A tartalékkeret elszámolására a
Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyását követően kerülhet sor a végszámlában.

Ajánlatkérő a Kbt. 136. § alapján előírja, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
c) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

9.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:

Többváltozatú ajánlattétel lehetősége jelen eljárásban nem biztosított.
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10. Részajánlat tétel lehetősége (részajánlat tételi lehetőség esetén tájékoztatás
arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni,
valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető
szerződésrészek száma) vagy annak kizárása (részajánlattételi lehetőség
kizárása esetén ennek indokai):

Ajánlatkérő biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
Ajánlat valamennyi közbeszerzési részre tehető.
1. rész: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 235db napelem
2. rész: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. 126 db napelem
3. rész: 6800 Hódmezővásárhely, Városház utca . 235 db napelem
4. rész: 6900 Makó, Posta utca 4-6. (Kollégium) 235 db napelem
5. rész: 6900 Makó, Posta utca 4-6. (Iskola) 114 db napelem

11. Az ajánlatok értékelési szempontjai, (ha a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a Kbt. 78. § szerinti meghatározott
költség alapján kerül kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra
vonatkozó értékelési szempontok súlyozásának (kivételesen sorrendjének)
feltüntetése:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok (Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján), figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § ában foglaltakra is.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) (súlyszám: 70)
2. Jótállás időtartama (hónap) (súlyszám: 30)

12. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
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Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alábbiak szerint kell megtenni az
előírt kizáró okok tekintetében:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), a
321/2015. (XI. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. §-a alapján egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – k)
pont ka) alpontja, valamint k) pont kc) alpontja – p) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a
Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia:
-

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
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-

nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni;

Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), a Kr. 17.
§ (2) bekezdése értelmében szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A nyilatkozat az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál későbbi keltű legyen.

13. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő
a
Gazdasági-pénzügyi
helyzetre
vonatkozó
alkalmassági
követelmények körében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.
Ajánlatkérő a Műszaki és szakmai alkalmassági követelmények körében az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását az alábbiak szerint írja elő:
M.1. Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a
szerinti felhívására az alábbi dokumentumot kell benyújtani:
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A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezése, képzettségük/végzettségük ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy az adott szakember
bevonására milyenmódon kerül sor (munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban, önállóan, kapacitást biztosító személyként).
Amennyiben
a
megjelölt
szakember
szerepel
az
illetékes
kamara nyilvántartásában, úgy az ismertetésnek tartalmaznia kell az adott szakember
kamarai nyilvántartási számát is, ebben az esetben a gyakorlatot és képzettséget a
jogosultság megléte alapján állapítja meg ajánlatkérő, a képzettséget igazoló
dokumentum, valamint a szakmai önéletrajz benyújtása nem szükséges.
Benyújtandó az előírt végzettséget/képzettséget, szakmai tapasztalatot bemutató
szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint az alkalmassági
minimumkövetelményben foglaltak szerinti végzettséget/ képzettséget igazoló
dokumentum(ok) egyszerű másolata.
A szakmai önéletrajznak legalább olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból
az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen kiolvasható
legyen.
Csatolni kell a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként kötendő kivitelezési szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre fog állni.
A Kr. 24. § (2) bekezdése alapján, ha Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Kr. 21. § (2) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a Kr. 24. § (2)
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a Kr. 30. §-ban és
39. §-ban foglaltakra is –, bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
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szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a Kr. 21. § (1) – (3) bekezdésében foglalt
egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni 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.
A Kbt. 138. § (1) bekezdés értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a nyertes ajánlattevő saját teljesítésének arányát.

Minimumkövetelmények:
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik:
M.1.
1. Legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I. melléklet IV/2 rész 5 pont szerinti minősítésű
(MV-ÉV) jogosultsággal rendelkező, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

14. Az ajánlattételi határidő:

2017. február 2. 13:00
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15. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
Hétfő-csütörtök: 8.00 és 15.00 óra között
Pénteken: 8.00-12.00 óráig
Ajánlattételi határidő lejártának napján: 9:00 – 13:00 óráig

Az ajánlatot 1 (egy) darab papír alapú példányban, összefűzve vagy összetűzve
oldalszámozással / lapszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, írásban és
zártan, a jelen pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján előírja a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező 1 (egy) darab elektronikus (CD / DVD) másolati példány
benyújtását, amely tartalmazza az ajánlatot pdf formátumban, továbbá beárazott
költségvetést.xls vagy .xlsx formátumban is. Amennyiben az iratok papír alapú példánya
és az elektronikus adathordozón beadott példánya között eltérés van, úgy az eredeti,
papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. –

A papír alapú ajánlatot az elektronikus példánnyal egy közös, zárt borítékba/csomagba
helyezve, lezárva kell benyújtani. A borítékra a következőt kell ráírni:

“AJÁNLAT
Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési
Centrum épületein
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően!”
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16. Az ajánlattétel nyelve, illetőleg annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az ajánlattétel nyelve: magyar, amelyen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:

Helye: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.

Ideje: 2017. február 2. 13:00

Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (3) – (6) bekezdése szerint történik.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (részvételi felhívás kivételével):

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

19. Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

20. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
12

Ajánlatkérő nem ír elő a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételt.

21. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:

Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a következő azonosítószámú projekt
keretében: KEHOP-5.2.11-16-2016-00055 (továbbiakban: Projekt)
Pályázati forrás megnevezése: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a központi
költségvetési szervek részére – KEHOP 5.2.11
Támogatás intenzitása: 100 %.
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a szükséges Önerővel rendelkezikAjánlatkérő a közbeszerzést a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzésként valósítja meg, amelyre tekintettel a támogatási igény el nem
fogadását illetve igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amelyre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A vállalkozási szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba,
amennyiben a Projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés aláírásra
került.
Amennyiben a Támogatási Szerződés nem került aláírásra a szerződés aláírásának
napjáig, úgy a szerződés a Támogatási Szerződés hatályba lépése napján lép hatályba.

22. Egyéb információk:

22.1 Szerződést megerősítő biztosítékok:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj
1,0 %/nap azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (Áfa
nélkül számított) nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget;
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Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a meghiúsulással érintett kivitelezési munka
(Áfa nélkül számított) vállalkozói díjának 20%-a;

Jótállás időtartama: Ajánlattevő vállalása szerint, minimum 12 hónap

A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállási biztosíték:

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított
vállalkozói díj 5 %-a mértékben kell a jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől [a
kivitelezés befejezésétől (a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől)] az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Érvényessége: A jótállási időtartam kezdő időpontjától számítva az ajánlattevő által az
ajánlatában vállalt teljes jótállási időtartamra, okirati formában nyújtott biztosíték esetén
a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.

A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási időszak
kezdetekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek –
ajánlattevő választása szerint – az alábbi módok egyikén:
– óvadékként az ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett 1002800700335261-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel
(átutalással);
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garanciával vagy készfizető kezesség biztosításával,
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– biztosítási szerződés alapján
tartalmazó - kötelezvénnyel.

kiállított

-

készfizető

kezességvállalást

A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása:
– készpénz befizetés / átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési
értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányával;
– pénzügyi intézmény vagy biztosító általi garanciaszerződéssel való teljesítés
esetén a garanciaszerződés eredeti példányával; készfizető kezesség
biztosítással való teljesítés esetén kikényszeríthető formában megszerkesztett
kezességvállalási nyilatkozat eredeti példányával;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti
példányával.

A garanciának/nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a szerződésre;
– azt, hogy a garancia/kötelezvény a vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségei jótállásának biztosítékául szolgál;
– a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését;
– a garancia/nyilatkozat/kötelezvény összegét, (teljes – áfa és tartalékkeret
nélkül számított – nettó vállalkozói díj 5 %-a);
– a garancia/nyilatkozat/kötelezvény érvényességét
– azt, hogy a
visszavonhatatlan;

garancia/nyilatkozat/kötelezvény

feltétel

nélküli

és

– továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első
igénybejelentésére kifogás és vita, valamint a beszámítás joga nélkül a
garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket
kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy
indokát meg kellene jelölnie, vagy bizonyítania kellene.
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A jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege, - adott esetben - az ajánlatkérő
követelésének kielégítésével csökken.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként
ajánlattevőknek kizárólag nyilatkozniuk kell a fent nevezett biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról.

22.2 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő
nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor
ismertetésre kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési
szempont szerint értékelésre kerül(nek). [Kbt. 66. § (5)].

22.3 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban [Kbt. 66. § (2)].

22.4 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)].

22.5 Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint megjelölnek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz ugyancsak
csatolni kell a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító
együttműködési megállapodást, amely tartalmazza a szerződés teljesítéséért való
egyetemleges felelősségvállalást.

22.6 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra,
miszerint a jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felkért ajánlattevők
tehetnek ajánlatot, továbbá az ajánlattételre felkért ajánlattevők közösen nem tehetnek
ajánlatot, azonban az ajánlattételre felkért ajánlattevő közösen ajánlatot tehet olyan
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gazdasági szereplővel, amelynek (akinek) az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást nem
küldött.

22.7 Az ajánlat eredeti példányában (papír alapú példány) valamennyi benyújtandó
dokumentumot egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 47. § (2)], azzal, hogy a
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlat eredeti (papír alapú)
példányának eredetiben kell tartalmaznia.

22.8 Az ajánlatban
- meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja],
- valamint ezen részek tekintetében meg kell jelölni az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja ].

22.9 Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatban szereplő nyilatkozatok
aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek
aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő, az
alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a
2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete
alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal,
elegendő, ha az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával
ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy
aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen
a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre
jogosult, Ajánlattevő csatoljon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

22.10 A közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő kiegészítő tájékoztatás kérés
esetén az ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.b)
pontjában meghatározott címen, telefaxon vagy e-mail útján [Kbt. 56. §].
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22.11 Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem
írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását,
ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket az ajánlattételi
felhívás nem tartalmaz [Kbt. 35. § (8)].

22.12 Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

22.13 Jelen közbeszerzési eljárásban keret-megállapodás megkötésére, dinamikus
beszerzési rendszer, illetve elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor [Kbt. 50. §
(2) bekezdés f) pontja].

22.14 Jelen közbeszerzés eljárás nem minősül a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint
fenntartott szerződésnek.

22.15 Amennyiben a becsatolt dokumentum nem magyar nyelvű, abban az esetben a
nem magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást is kell mellékelni. A
fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Ajánlatkérő fordításként
az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Ezzel összefüggésben Ajánlattevő
nyújtson be nyilatkozatot arról, hogy az általa benyújtott felelős fordítások tartalma a
fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

22.16 Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ban foglaltak alapján a
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen
építési-szerelési felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 10 millió Ft és évi 35
millió Ft vagyoni kárértékre.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással.

22.17 Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattételi felhívás 13. M.1. pontjában megjelölt
szakember szerepeljen a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) / Magyar Építész
Kamara (www.mek.hu) névjegyzékében és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
alábbi jogosultsággal rendelkezzen: MV-É. Amennyiben a jogosultság igazolása a
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szerződéskötésig nem történik meg, úgy az a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül.

22.18 Az értékelés során adható pontszámok: 1,00 – 10,00 pont

A pontozás módszere:

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) (súlyszám: 70)

módszer: a Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója
szerint:fordított arányosítással.

2.

Jótállás időtartama (hónap) (súlyszám: 30)

módszer: a Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója
szerint: egyenes arányosítással
A 12 hónapnál kedvezőtlenebb vállalás (kevesebb hónapot) tartalmazó ajánlat a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen - a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
minimum elvárás a 36 hónap, amelynél az ajánlat kedvezőtlenebb nem lehet.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 120 hónapot meghaladó vállalásokra a
felső ponthatárral azonos számú pontszámot ad.
Az ajánlat összpontszámát Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint számítja ki.

22.18 Ajánlatkérő előírja-e, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az
ajánlattevő végezzen el (ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9)
bekezdése szerinti (referencia, szakember) alkalmasság igazolásához nem
támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó):

Ajánlatkérő nem ír elő ilyen feltételt.
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22.19 Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban
előírt valamennyi dokumentumot.

22.20 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre
álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlattételi felhívás 13. M1) pontjában foglalt műszaki és szakmai
alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes
devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
22.21. Kérjük szíveskedjenek arról nyilatkozni, hogy az elektronikusan benyújtott
és a papíralapon benyújtott ajánlat egymással megegyezik.

23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. január 16.

……………………………
Horváthné Kercza Virág
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó (lajstromszám: 00944)
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