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Ajánlattételi Felhívás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Óvoda felújítás Átány és Hevesvezekény településeken.”
1.

Az ajánlatkérőneve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
Hivatalos név: Átány Község Önkormányzata
Postai cím: 3371 Atány, II. Rákóczi F. Út 60
Kapcsolattartási pont(ok): Gönczi Mihály polgármester
Telefon: 06 36 482 001
E-mail: polhivaatany~t-online.hu
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
3300 Eger, Bajcsy Zs. Út 5. 1/2
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Bakondi Attila
Telefon:
±36 36 784924
Fax:
±3636784701
E-mail:
bakondi~e~,consult.hu

2.

A közbeszerzési eljárásfajtája, jogcíme
A Kbt. 122/A. ~ alapján hirdetmény közzététele nélküli eljárás, tekintettel arra, hogy az építési
beruházás nettó becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás tárgyát építési beruházás képezi, Ajánlatkérő az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet
szabályait is megfelelően fogja alkalmazni.

3.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye éspénzügyi
feltételei.
Az ajánlattételi dokumentációt és mellékleteit ajárilatkérő a Kbt. 52. ~ (3) bekezdése
rendelkezéseinek megfelelően ingyenesen bocsátj a az ajánlattételre felhívott aj ánlattevők
rendelkezésére jelen felhívás megküldésével egyidejűleg.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49.~ (6) bekezdése alapján
ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie.
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Ajánlattételi Felhívás
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya: Éj,ítési beruházás
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

I
IFő tárgy:

~FŐ szóje~yzékIIKie~észítő szójegyzék
~45000000-7

További tárgyak: ~4521 5000-7
~45300000-0
~_45262500-6

[~

~45310000-3

„Óvoda felújítás Átány és Hevesvezekény településeken.”
A közbeszerzés mennyisé~e
Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak
szerint kell elvégezni.

Átány óvoda:
Homlokzat szigetelés:
Homlokzati állvány készítés:
Homlokzati hőszigetelés:
Parketta fektetés:
Falszegélyezés:
Aljzatkiegyenlítés:
Festés:
Födém szigetelés:

310 m2
567 m2
215 m2
210 m2
433 m2
672 m2
201 m2

-

Gépészet:
41 db régi radiátor és a meglévő vegyes tüzelésű kazán és szerelvényeinek bontása
W’ fűtési vezeték
210 m
1” fűtési vezeték
140 m
2” fűtési vezeték
40 m
Acéllemezes lapradiátor 600*1000
5 db
Acéllemezes lapradiátor 600* 1400
20 db
Acéllemezes lapradiátor 600*1200
6 db
Acéllemezes lapradiátor 600*1600
6 db
Acéllemezes lapradiátor 600*2000
4 db
Wilo Stratos 40/1-8. nedvestengelyű fTítési keringető szivattyú 2 db
Calor V100 100KW lemez vegyestüzelésű kazán
1 db

-

Hevesvezekény óvoda:
Homlokzati álivány készítés:
Homlokzati hőszigetelés:

60 m2
293 m2

-

A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.
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Ajánlattételi Felhívás
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció kiadásra kerülő
árazatlan költségvetési kiírást.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra. típusra történő hivatkozások csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 26. ~ (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy azok
tartalmazzanak minden járulékos költséget f~iggetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell továbbá mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
szerződésszerű megvalósításához szükségesek.
Ajánlatkérő e körben rögzíti, hogy a megkötött vállalkozói szerződés átalányáras típusú.
Az egyes helyszínek alapján a becsült érték a következők szerint alakul:
Becsült érték áfa nélkül: 24.090.000,- Pénznem: HUF
5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják
Építési vállalkozási szerződés „Óvoda felújítás Átány és Hevesvezekény településeken.”

6.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A teljesítés határideje: a vállalkozási szerződés megkötésétől számítva: 2015. 12. 15.

.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7.

A teljesítés helye
-

3371 Átány, Bem út 22-26.
3383 Hevesvezekény, Fő út 62.

NI,JTS-kód: HU3 12
8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás
Ajánlatkérő a kivitelezés fedezetét a 193087 pályázat alapj án elnyert támogatásból biztosítja.

9.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a
részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását
Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja, változatok (alternatív ajánlatok) nem
elfogadhatóak. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

10. Fő finanszírozási
rendelkezésekre:

és fizetési feltételek és

hivatkozás

a vonatkozó jogszabályi

A szerződés finanszírozása az 193087 azonosító számú pályázat keretében, a utófinanszírozással
történik. A támogatás intenzitása: 90 %. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme
magyar forint.
.
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Ajárilattételi Felhívás
Az ajánlatkérőként szerződő fél a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. ~ (2) bekezdése alapján
kettő részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget: a szerződésben rögzített
műszaki tartalom 50 %-os (1. részszámla), illetve a műszaki átadás-átvételt követően 100%-os
készültségéhez mérten (végszámla) teljesítésigazolás alapján. A részszámlák és végszámla kizárólag
a Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és szerződésszerűen aláírt a teljesítésigazolás alapján
nyújtható be. A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés tekintetében az ellenérték a Megrendelő
által igazolt teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik 15 napos fizetési határidővel,
a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. *-ában foglalt feltételek szerint.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;
a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet;
2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény; Art 36/A. ~
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)Korm. rendelet;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Ptk. 6:130. ~ (1)-(3).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. ~
irányadó.
-

-

-

-

11. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. ‚‘~ (2) bekezdés], az összességében legeló’nyösebb ajánlat
értékelési szempontja esetén a 71. ~ (3) bekezdése szerinti adatok a 71. ~9 (5) bekezdésére
figyelemmel
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A felolvasólapon csak a nettó ajánlati összárat kérjük feltüntetni.
Az árakat minden esetben forintban kell megadni.
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 4. ~ 2. pontja szerinti alvállalkozó, továbbá nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. ~ (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel
szemben a Kbt. 56. ~ (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
Az előírások teljesítésének i~azolásához szüksé~es adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. ~ alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. ~ (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a
310/2011 (XII. 23.) Korm rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.
A 310/2011 (XII. 23.) Korin. rendelet 12. ~ alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 58. ~ (3)
bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. ~ (1) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetve alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. ~ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolása tekintetében becsatolt
nyilatkozatoknak a felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lenniük.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172.~ (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011
Korm. rendelet 13.~ (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a www.kozbeszerzes.hu
honlapon elérhetőek:
• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési
Ertesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
. A Közbeszerzési Hatóság 2013. november 29-én kiadott “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.~-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. ~-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában”

13. Az alkalmassági követelmények, űz alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód
13.1 .Gazdasá~i és nénzü~yi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez aj ánlattevő által csatolandó:
P/i. cégszerű nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. ~ (1) bekezdés c) pontj a alapj án a
felhívás megküldését megelőző 3 üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épület építés, felújítás)
szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól mggően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az aj ánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban
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 e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő választása szerint, gazdasági, pénzügyi alkalmasságát jogosult igazolni, a P/i pontban
foglalt igazolási módok helyett arra vonatkozó nyilatkozattal is, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelménynek (310/2011. (XII.23.) Korni. rendelet 14. ~ (8) bekezdése). Amennyiben Ajánlattevő
alkalmasságát a 310/2011. (XI1.23.) Korrn. rendelet 14.~ (8) bekezdése szerint igazolja, Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége
merül fZ~1 a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67.~ szerinti felvilágosítás kérés
keretében előírhatja a 310/2011. (XIi.23.) Korrn. rendelet l4.~ (1) a) pontja szerinti igazolás
benyújtását.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a szerződés teljesítésére alkalmatlan. amennyiben
P/i. a felhívás megküldését megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya (épület építés, felújítás)
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 20 millió forintot;
amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmatlan,
amennyiben a működésének ideje alatt keletkezett, közbeszerzés tárgya (lakóépület építés) szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 1 Omillió forintot.
13.2. Műszaki. illetve szakmai alkalmasság
6
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Aj ánlattevő alkalmassá~ának me~állapításához csatolandó:
M/l. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. ~ (2) bekezdésének a) pontja alapján a Felhívás megküldésétől visszafelé
számított 5 év (60 hónap), a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (épület építés, felújítás) munkáinak
ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. ~ (5) bekezdése alapján a 16.~ (3) bekezdése
szerint igazolva az alábbi tartalommal:
a kivitelezés tárgya
az ellenszolgáltatás összege (nettó forint)
teljesítés ideje, helye
szerződést kötő másik fél
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az Mu, alkalmasság
minimumkövetelményének való megfelelésnek.
A referencia értéke tekintetében az ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi figyelembe, így
amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük az egyes feladatokat és értéküket
megbontva feltüntetni.
A Kbt. 129.~ (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek
a részvétel mértékéig
akkor is, ha a projekttársaság
időközben megszűnt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett aj ánlattevő részéről az
ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által
végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. ~ (2)
bekezdésében előírtak alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. ~ (6) bekezdés
b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés
teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:4 19.
~-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A referencia a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
-

‘

-

-

—

—‚

Ajánlatkérő az M/l. alkalmasságnak való megfelelés vonatkozásában elfogadja a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17.~ (la) bekezdésében foglalt igazolási módot is.
Ajánlattevő választása szerint, műszaki-szakmai alkalmasságát jogosult igazolni, az M/l pontban
foglalt igazolási mód helyett arra vonatkozó nyilatkozattal is, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelménynek (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. ~ (6) bekezdése). Amennyiben Ajánlattevő
alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.~ (6) bekezdése szerint igazolja. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége
merül fc~l a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. ~ szerinti felvilágosítás kérés
keretében előírhatja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.~ (2) bekezdés a) pontja szerinti
igazolás benyújtását.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a szerződés teljesítésére alkalmatlan. amennyiben
M/l. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60
hónapban) teljesített, összesen legalább nettó 20 millió Ft értékű, épület építés, felújítás kivitelezési
munkára vonatkozó referenciával. Az alkalmassági előírás több referenciával (maximum 6 db
szerződés alapján) is teljesíthető.
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14. Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2015. augusztus 10.
Időpont: 10:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe
Átány Közsé~háza tanácsterme. 3371 Átány. II. Rákóczi F. Út 60.1
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: ±36 36 784 924
Fax: ±3636784701
E-mail: bakondi(~euDconsuh.hu
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00-16.00 óráig
lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatnak 10:00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetére az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra,
hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat
beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
16. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is
benyújtható-e az ajánlat
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
A Kbt. 36 ~ (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az aj ánlattevő a
felelős.
17. Az ajánlat(ok)felbontásának helye, ideje és az ajánlatokfelbontásánjelenlétrejogosultak
Az ajánlat(ok) felbontásának helye. ideje
Hely: Átány Községháza tanácsterme, 3371 Átány, II. Rákóczi F. Út 60.2
Dátum: 2015. augusztus 10.
Időpont: 10:00
Az ajánlatok felbontásán j elenlétre j o~osultak
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. ~ (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek
lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlat-tevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott
adatok ismertetéséről jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül
megküld az összes ajánlattevőnek.
18. Az ajánlati kötöttség minimális idó’tartama
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Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
A Kbt. 124.~ (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától (Kbt. 65. ~ (1) és 77. ~ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően) a nyertes ajánlattevő/a Kbt. 124.* (5) bekezdése szerinti esetben a második
legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
19. Az ajánlati biztosíték elb’írására, valamint a szerzb’désben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információ
Az aiánlati biztosíték előfrására vonatkozó információ: az eljárásban történő részvétel ajánlati
biztosíték adásához nem kötött.
A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ
Jótállás:36 hónap.
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő
késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér
megflzetésére köteles. A késedelmi kötbér összege egyenlő 100.000,-Ft/nap.
A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 30 nap, késedelmi kötbér
maximum 30 napig kerülhet felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől
egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér
összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 130.
(6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérf~zetési kötelezettség esetén nyertes
ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő
jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat,
költségeket, elmaradt hasznokat.
~.

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerülő
meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:
a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve
amennyiben
nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt összesen 30 napot meghaladó késedelembe esik,
továbbá
amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő egyéb kötbérek
összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.
-

-

-

Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér
összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 130.
(6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes
ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő
jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat,
költségeket, elmaradt hasznokat.
~.

A biztosítékokra vonatkozó további részletes rendelkezéseket a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
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20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok
nem releváns
21. Egyéb Információk
21.1. A Kbt. 27. ~-a alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) számára nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását, és nem követeli meg a projekttársaság
létrehozását.
21.2. A 13.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság és a 13.2 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
13.1 P/lésl3.2M11.
21.3. Ajánlatkérő a Kbt. 67.*-a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
21.4. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. ~ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
21.5. Az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e az
ajánlattevő.
21.6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
21.7. Ajánlattevőnek és a Kbt. 55. ~ (5) bekezdése szerinti szervezet(ek)nek az ajánlatba be kell
esatolnia az ajánlatban tett nyilatkozatok aláírója aláírási címpéldányának egyszerű másolatát,
vagy a 2006. évi V törvény 9. ~ szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben
az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, mely a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
21.8. Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlatban csatolni kell a cégkivonatának

egyszerű másolatát. Amennyiben ez a www.e-cegjegyzek.hu oldalon megtalálható, abban az
esetben az adatokat ajánlatkérő innen ellenőrzi, ebben az esetben a cégkivonat csatolása nem
szükséges.
21.9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és
székhelyétllakóhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
21.10. Az ajánlattevőnek a Kbt. 54.~-a rendelkezéseinek megfelelően tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlati
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dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
21.11.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 6O.~ (3) bekezdése szerinti eredeti
nyilatkozatát

21.12. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által a beszámoló, és az abból származtatható
adatok esetében a mérleg fordulónapján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján
közzétett devizaárfolyamok képezik. 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 eljárást megindító felhívás közzétételének napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
21.13.
Az ajánlatokat tartalomjegyzékkel ellátva, a Kbt. 60. ~ (1) bekezdése szerinti formai
követelményeknek megfelelően kell benyújtani, 1 eredeti papír alapú példányban, valamint a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban 1 külön
CD vagy DVD adathordozón. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként
megjelölt példány az irányadó. Az eredeti papír alapú és az elektronikus másolati példányokat
egy közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Ovodafelújítás Átány és
Hevesvezekény településeken.
AJANLAT, továbbá „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő
lejárta előtt!”
“.

21.14.

-

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlat
tevők megjelölését. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő,
valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ~]‘ a hiánypótlás [67. ~]‘ a felvilágosítás [67.
~] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását,
illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.

21.15. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Közös ajánlatot tevők csatoljanak a felelősségi köröket és a képviseleti jogot pontosan
feltüntető részletes megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását.
21.16. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében
való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés
tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
21.17. A határidők közép-európai idő (CET) szerint értendők. A pontos idő megállapítása az európai
rádiókontrolos rendszerhez csatlakozó órával történik.
21.18. Ajánlat kizárólag magyar forintban (HUF) tehető.
21.19.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a
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figyelmet a Kbt. 55. ~ (5) bekezdés, valamint (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra.
Amennyiben ajánlattők (közös ajánlattevők) bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági követelményeknek, úgy
csatolnia kell a Kbt. 55. ~ (5) bekezdés, valamint (6) bekezdés alapján előírt nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. ~
(2) bekezdésében előírtakra.
21.20.
Az Ajánlattevőként szerződő félnek a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 9. ~-a alapján
jelen beruházásra felelősségbiztosítási
szerződést kell kötnie,
vagy meglévő
felelősségbiztosítását jelen projektre ki kell terjesztenie, legalább lOmillió Ft/ kár és 2Smillió
Ft/év mértékre és építési kivitelezésből származó kár terjedelemre, a kivitelezés teljes
időtartamára, melyre vonatkozóan köteles ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni.
21.21.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. ~ (5) és a 45.~. (1)-(7) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól
számított 11. napon 10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első
munkanapon 10.00 óra.

21.22.

Ajánlatkérő a Kbt. 124. ~ (1)-(4) bekezdésnek megfelelően a szerződést az eljárás
nyertesével köti meg, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 7’7.
* (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

21.23.

-

A jelen eljárás szerinti feladatok befejezési határideje megegyezik az ellenőrzött építési
kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének napjával.

21.24.

A szerződés teljesítése során a felek a magyar nyelvet használják, így a nyertes
ajánlattevő adott esetben a magyar nyelvet ismerő tolmácsról, szakfordítóról köteles
gondoskodni.

21.25.

21.26.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66.*, 124.* (9) bekezdés és 132.*-ra is.

21.27.
Ajánlatkérő a helyszín megismerése érdekében 2015. július 31-én 10.00 órai kezdettel
helyszíni bejárást tart. Találkozó: 3371 Atány, Bem Út 22-26. A helyszíni bejárás az építési
beruházás helyszínének megismerését szolgálja, ahol nem kerül sor konzultációra.
21.28.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Támogatási
Szerződése alapján közfoglalkoztatottak/tartós munkanélküliek alkalmazását vállalta. A
közfoglalkoztatottak/tartós munkanélküliek feladata a kivitelezési munkában való
közreműködés a képzettségüknek megfelelően. A közfoglalkoztatottak/tartós munkanélküliek
alkalmazásának költségeit Ajánlatkérő szervezet viseli. A közfoglalkoztatott/tartós munkanélküli
személyek munkaidejének nyilvántartása, és a munkavállalással kapcsolatos feltételei
Ajánlatkérő felelősségi körébe tartoznak, a nyertes ajánlattevőnek csak közreműködési
kötelezettsége van, azaz a megadott személyeket a fentiek szerinti feladatba be kell vonnia, mely
szerződéses kötelezettség nem teljesítése szerződésszegésnek minősül. Ajánlatkérő eseti
helyszíni ellenőrzést Végez a szállító fenti kötelezettségének teljesítése tekintetében.
21.29.
Az Ajánlattevőknek az ajánlatukhoz kivitelezési ütemtervet kell csatolni (mely nem
bírálati szempont) melyben bemutatják, hogy a kivitelezést milyen ütemezéssel kívánják
végrehajtani, továbbá kitérnek arra, hogy mely időpontban kell megoldani a gyermekek
ideiglenes elhelyezését.
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