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E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

Öreglak Község Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Öreglak Község Önkormányzata

Postai cím:

Fő Utca 14 305

Város:

Öreglak

HU232

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Radóné

Kapcsolattartó személy:
polghiv.jegyzo@emszinet.hu

EKRSZ_
68795274

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

8697

Ország:

Magyarország

Lelkes Erika
+36 85530013

Fax:

+36 85530012

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

www.oreglak.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
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2019.07.26 12:44:32

Fő tevékenység

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés tárgyát képező óvoda jelenleg 273,23 m2 alapterületen működik. Az építési beruházás keretében a meglévő épület mellé,
attól függetlenül, különállóan épül az új épületszárny, új bejárattal kialakítva 209, 09 m2-en, így a beruházás végén összesen 482,32
m2 hasznos alapterület jön létre. Az építési munka során el kell végezni az építési átalakításokat, valamint bővítést, külső nyílászárók
cseréjét, hőszigeteléseket, víz-szennyvíz és a fűtés rendszer, gyenge és erősáramú elektromos rendszer korszerűsítését. A megadott
megnevezések és mennyiségek tájékoztató jellegűek, a benyújtandó ajánlat alapját képező részletes műszaki tartalmat a dokumentáció
részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és mennyiségi kiírások részletesen tartalmazzák. (az építési beruházás jellegének
megfelelően)
(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:
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vagy a teljesítés határideje:

8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275, Magyarország, Somogy megye – NUTS kód: HU 232.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A kivitelezés műszaki és gazdasági egységes jellege miatt több gazdasági szereplő bevonása, így részajánlattétel lehetővé tétele
ésszerűtlen döntés lenne, ezért ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tételt.

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

Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45210000-2

45261310-0

45262100-2

45310000-3

45320000-6

45350000-5

45410000-4
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45421100-5

45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU232 Somogy

8697 Öreglak, Fő utca 92. Hrsz. 275, Magyarország, Somogy megye – NUTS kód: HU 232.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÓVODA FELMÉRÉS HELYISÉGLISTA Helység megnevezése Burkolat Alapterület m2 Öltöző kerámia 43,33 m2 Mosdó kerámia 3,97
m2 WC kerámia 1,2 m2 Közlekedő, folyosó ker. kerámia 14,49 m2 Csoportszoba parketta 45,39 m2 Csoportszoba parketta 45,73 m2
Gyermek mosdó+WC kerámia 21,83 m2 Iroda, közlekedő parketta 17,7 m2 Tálaló, mosogató kerámia 18,22 m2 Felnőtt étkező kerámia
13,63 m2 Étkező kerámia 22,47 m2 Fejlesztő szoba parketta 25,25 m2 Felvétel összesen 273,23 m2 BŐVÍTMÉNY HELYSÉGLISTA
Helység megnevezése Burkolat Alapterület Szélfogó PVC 27,25 m2 Akadálymentes ffi WC. kerámia 5,13 m2 Takarítószer tároló
kerámia 4,11 m2 Mosoda, szárító PVC 9,2 m2 Nevelőtestületi könyv. PVC 15,36 m2 Iroda, intézetvezető PVC 18,08 m2 Általános
raktár PVC 18,08 m2 Többcélú helyiség, tárgyaló PVC 22,4 m2 Tornaszoba PVC 60,9 m2 Szertár PVC 15,05 m2 Mosdó kerámia 3,33
m2 Öltöző kerámia 6,36 m2 WC kerámia 1,12 m2 WC kerámia 1,13 m2 TUS kerámia 1,59 m2 Bővítés összesen: 209,09 m2 Hasznos
alapterület összesen: 482,32 m2 Az építési beruházás keretében a meglévő épület mellé, attól függetlenül, különállóan épül az új
épületszárny, új bejárattal kialakítva, a fentiekben részletezett helyiség jegyzékkel. Főbb mennyiségek: Sorsz. Munka megnevezése
Mennyiség 1 felvonulási létesítmények 1,00 klt. 2 keretállványozás 378,00 m2 3 zsaluzás különféle 263,75 m2 4 humuszos termőréteg
eltávolítása 67,3 m3 5 munkaárok készítése különféle 55,2 m3 6 vízszintes földmű terület rendezése 450,00 m2 7 humuszterítés
400,00 m2 8 föld tükör készítése 275,00 m2 9 föld tömörítések különféle 88,00 m3 10 vasbeton készítése szivattyús technikával
különféle 62,6 m3 11 betonacél helyszíni szerelése különféle 3,689 t 12 betonozás különféle 52,93 m3 13 esztrich készítése különféle
880,00 m2 14 előre gyártott elemek elhelyezése különféle 52,00 db. 15 falazat készítése különféle 381,20 m2 16 fa tetőszerkezet
készítése a kiegészítő munkákkal együtt 398,00 m2 17 deszkázás különféle 85,00 m2 18 egyenes karú falépcső készítése 1,00 db. 19
faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme 500,00 m2 20 faanyag lángmentesítése 500,00 m2 21 vakolás, rabicolás
különféle 1.448,10 m2 22 szárazépítés különféle 166,5 m2 23 tetőfedés hornyolt tetőcseréppel a kiegészítő munkákkal együtt 398,00
m2 24 burkolat készítés különféle 458,76 m2 25 függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű 48,80 m 26 lefolyócső szerelése kör
keresztmetszettel 18,00 m 27 bádogos szerkezetek szerelése különféle 161,3 m 28 nyílászárók lehelyezése különféle 40,00 db. 29
meglévő kerítés bontása különféle 34,00 m 30 lakatos szerkezetek elhelyezése különféle 10,00 db. 31 kerítés szerelése különféle 64,00
m 32 kül-és beltéri információs rendszer elhelyezése különféle 10,00 db. 33 festés különféle a kiegészítő munkákkal együtt 1.028,20
m2 34 szigetelés készítése különféle 2.301,20 m2 35 Méretre készített műanyag redőny felszerelése különféle 26,00 db. 36 biztonsági
UV szőrős fólia ragasztása 8,50 m2 37 térburkolat készítése a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal 201,60 m2 38 jelző- és útbaigazító
táblák elhelyezése 1,00 db. 39 gyepesítés és a hozzá tartozó munkák 8010 m2 40 csapadék víz elvezető rendszer kiépítése a hozzá
kapcsolódó munkákkal 106,00 m 41 gázmérő kialakítása a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 db. 42 gázvezeték készítése különféle a
hozzá kapcsolódó munkákkal 52,00 m 43 gázkazán beépítése a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 db. 44 fűtési vezeték szerelése
különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 188,00 m 45 fűtési vezeték szigetelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 178,00 m 46
belső csatorna építés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 38,00 m 47 műanyag vízveteték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal 20,00 m 48 vízvezeték szerelés különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 69,00 m 49 vízvezeték szigetelés különféle a hozzá
kapcsolódó munkákkal 69,00 m 50 vizes szerelvények és tárgyak felszerelése költségvetésben részletezve 51 1 hurkos analóg
intelligens tűzjelző központ akkumulátorral, kialakítésa a hozzá kapcsolódó munkákkal 1,00 klt 52 merev, simafalú műanyag védőcső
elhelyezése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 910,00 m 53 szigetelt vezeték védőcsőbe húzva különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal 3.480,00 m 54 elosztó dobozok szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 111,00 db. 55 gyengeáramú vezeték
szerelése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 650,00 m 56 gyengeáramú vezeték fektetése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal 50,00 m 57 szerelvények elhelyezése különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 77,00 db. 58 lámpa testek felszerelése
különféle a hozzá kapcsolódó munkákkal 39,00 db. 59 akkumulátoros vészvilágítási rendszer szerelése különféle a hozzá kapcsolódó
munkákkal 18,00 db. 60 villámhárító rendszer kialakítása a hozzá tartozó munkákkal 1,00 kpl. Rendszer A megadott megnevezések és
mennyiségek tájékoztató jellegűek, a benyújtandó ajánlat alapját képező részletes műszaki tartalmat a dokumentáció részét képező
kiviteli tervek, műszaki leírások és mennyiségi kiírások részletesen tartalmazzák.
(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 / Jelentőség

Jótállás időtartama: Kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt
többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-36 hó között)

15

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet
tapasztalata (0-36 egész hónap)

15
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Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű 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:

400

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

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-1.4.1-15-SO1-2016-00037

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, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia,
amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt.
114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési
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dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az
ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a)
és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban
foglaltak értelmében kizárja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]
, - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5)
bekezdése]. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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:
A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt, mivel minél szélesebb
versenyt szeretne biztosítani. Jelen eljárástípusban csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Ajánlatkérő
kizárólag teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küld ajánlattételi felhívást, akiknek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságáról előzetesen meggyőződött. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők esetében Ajánlatkérő a
www.e-cegjegyzek.hu, valamint az e-beszamolo.im.gov.hu elektronikusan elérhető adatbázisból végezte el az ellenőrzést, és kizárólag
az ezen nyilvántartások alapján megfelelő gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt, mivel minél szélesebb
versenyt szeretne biztosítani. Jelen eljárástípusban csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Ajánlatkérő
kizárólag teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küld ajánlattételi felhívást, akiknek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságáról előzetesen meggyőződött. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők esetében Ajánlatkérő a
www.e-cegjegyzek.hu, valamint az e-beszamolo.im.gov.hu elektronikusan elérhető adatbázisból végezte el az ellenőrzést, és kizárólag
az ezen nyilvántartások alapján megfelelő gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő 10 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-a és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt részletes előírások szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően
benyújtott három db részszámlát (25%-os, 50 %-os és 75 %-os műszaki készültségnél); továbbá az igénybevett előleg összegével
csökkentett összegű 1 db végszámlát a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és 32/B. §-aiban
foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjában (az alvállalkozói
teljesítés vonatkozásában) és g) pontjában (a fővállalkozói teljesítés vonatkozásában) - 15 napos fizetési határidővel, átutalással
egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem
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Tárgyalásos eljárás

Nem

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:

2019.08.05

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:

2019.08.05

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. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás teljes körű lebonyolítása az EKR rendszeren keresztül történik a
424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) előírásai szerint és az abban foglalt korlátozásokkal. 2. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és (6) bekezdés a)-b) pontjai, valamint a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó
. 3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott
felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő
vonatkozásában aláírási címpéldányt, a további közbeszerzési dokumentumokban részletezett esetekben és módon cégkivonatot,
meghatalmazást, változásbejegyzéshez kapcsolódó dokumentumokat. 5. A Kbt. 115. § (4) bekezdés szerinti közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalmú megállapodást kell csatolniuk.
A Kbt. 35. §-a alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság). 6. Szerződéskötési feltételek: Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartásban; felelősségbiztosítási
szerződés; MV-É jogosultsággal rendelkező szakember, valamint átláthatósági nyilatkozat aláírása a további közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. A szerződéskötési feltételek vállalásáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

EKR000912602019

7. A szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér a további közbeszerzési
dokumentumokban (vállalkozási szerződés-tervezet) foglaltak szerint. 8. Az eljárásban a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a, 115. § (6)
bekezdése és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése, a számítási hiba javítására a Kbt. 71. § (11) bekezdése irányadó. 9. Idegen
nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén a Kbt. 47. § (2) bekezdésében és az EKR rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 11. Ajánlatkérő
fájlformátumra vonatkozó követelményei az EKR rendelet 5. §-a alapján: Microsoft Office: Word (.doc vagy .docx), Excel (.xls
vagy .xlsx), Abode (.pdf), .jpeg, valamint a felsorolt fájlok .zip formátumú tömörített változatai. 12. Az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa (minden értékelési szempont
esetében): 0-100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok megadása módszereinek (fordított, illetve egyenes arányosítás)
részleteit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 13. Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu; a
közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: https://ekr.gov.hu, EKR000912602019 eljárás "Közbeszerzési dokumentáció" menü "
További közbeszerzési dokumentumok" és „Benyújtandó iratok jegyzéke” almenüje. 14. Az eljárásban közreműködő FAKSZ:
Majer István, lajstromszáma: 00496; e-mail címe: majeristvan@gmail.hu; levelezési címe: 8700 Marcali, Bene F. u. 1. fsz. 2.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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