ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Fodor György ügyvezető igazgató
tel.: 56/412-397
mail: nonprofitkft@munkalehetoseg.t-online.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Egyéb
I. 3.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
x Építési beruházás
x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
A teljesítés helye:
5000 Szolnok, Kiss János út 116.
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya.)”
Vállalkozási szerződés a „Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések
támogatása gyűjtőpont jelleggel” projekt megvalósítására
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000-7 Építési munkák
09331000-8 Napelemek
II.1.6) Részekre történő ajánlattétel: nem
II.1.7.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
•
•
•
•

Csarnok teljes felújítása
Napelem rendszer kiépítése
Fedett szín felújítása
Belső út felújítása

A Dokumentációban részletezettek szerint
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés:2017. 12.31. Befejezés (év/hó/nap) 2018.12.31.
III. szakasz jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó
összegének min. 0,5 %-a max. 2 %-a naptári naponta, ajánlattevő által vállalt mértékben. A
késedelmi kötbér maximuma az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj összegének 20 %a.
Meghiúsulási kötbér: az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül
számított összegének 15%-a.
Jótállás: Min. 24 hónap, max. 60 hónap az ajánlattevő által vállalt mértékben.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A pénzügyi fedezet megrendelő rendelkezésére áll.
1.2.1) Ajánlatkérő 5% előleg számlát fogad be melynek legkorábbi fizetési határideje a
munkaterület átadását követő 15. nap.
1.2.2) A teljesítés során Ajánlattevő csak 25 %-os, 50% -os, és 100%-os műszaki
készültségnél jogosult számlát benyújtani, a teljesítés arányában. A végszámlát 100
%-os műszaki készültségnél, hiba és hiány mentes teljesítésnél nyújtható be.
1.2.3) Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi.
1.2.4) A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1), a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
1.2.5) Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., az Art. 36/A. §
és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai is. Az építési beruházás
engedélyköteles, ezért ÁFA tv. 142. § (1) b) pontja alapján az általános forgalmi
adót Ajánlatkérő fizeti meg.
1.2.6) Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés magyar forintban történik.

1.2.7) A részletes fizetési feltételeket a jelen dokumentumban közzétett szerződéstervezet
tartalmazza.
1.2.8) Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja
ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői
teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit,
vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát
az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő
fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a
teljes összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy
a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az
ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember
nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén
a d) pont szerinti határidő harminc nap.

1.2.9) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő
fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

1.2.10) Ajánlattevő felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti
kifizetés szabályairól. Ajánlattevő felelős mindazon kárért, amely a jelen pont
szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők részére projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen
felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§. (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§. (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve
szakmai/tevékenységi alkalmassági követelményt.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1.) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Harmadik Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Meghívásos (Kbt.115.§.)

IV.2.) Értékelési szempontok
Az Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány szempontja (Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja) – alapján
bírálja el az ajánlatokat.
IV.3.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés nem fognak alkalmazni nem
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
IV.4.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje (amennyiben a felkért ajánlattevő azt írásban is be
kívánja szerezni) Megküldést jelenés után 12 napig
A dokumentációért fizetni kell: Nem
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidőben,elektronikus formában is megküldésre
kerül
V.) Ajánlattételi határidő:
Dátum: 2017.10.10. Időpont: 10:00 óra
V.1.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
Magyar
V.2. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
V.3.) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum 2017.10.10. Időpont: 10:00 óra …, Hely: Szollak Kft. Szolnok, Jókai u3. Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.
VI. Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: Igen
Száma „Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon" című,
TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001kódszámú

VI.3.) További információk (adott esetben)
VI.3.1.) A dokumentáció átvétele/személyesen, vagy elektronikus úton történő rendelkezésre
bocsátása az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben): igen
VI.3.2.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A közbeszerzési dokumentum Ajánlattevőnek közvetlenül átadásra kerül, amennyiben azt
írásos formában is igényli, illetve az ajánlattételi felhívással együtt megküldésre kerül
elektronikus úton is.
VI.3.3.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont valamennyi értékelési részszempont esetén
VI.3.4.) A legjobb ár-érték arány ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3.) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
1. Nettó ajánlati ár: Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A
legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a
többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. Az
alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 % / nap késedelmi
kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok
érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban
azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér
vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez
viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két
tizedesjegyig kell megadni.
3. Jótállás: Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap
jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás
vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60
hónapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a
maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás
módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.
VI.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
VII.) Egyéb információk:
1.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak
szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen
százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag
megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának
napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és
harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá
egy elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti
példányáról készített, jelszó nélkül olvasható .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, lezárt CD vagy
DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott
eredeti ajánlattal.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
4. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
5. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az
előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen
meghatalmazás eredeti példányát is.
7. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k),
ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az
ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek)
esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű
másolata.
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság

által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő
aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
9. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű
másolatban benyújthatóak.
10. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik
elérhetővé.
11. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás
során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő
fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad
el.
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell
nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
14. Ajánlatok benyújtása:
Az ajánlatokat írásban és zártan, a Szollak Vagyonkezelő Kft 5000 Szolnok, Jókai út 3.
Tárgyaló címreközvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
15. A műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumban
található.
16. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének
időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó
(jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződést
kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi
paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább 50 millió forint káreseményenként és
legalább 100 millió forint évente.
17. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes
költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása
nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek
hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az

minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához szükségesek.
18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
19. Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71.§. szerint ad lehetőséget.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§. (6) bek. alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a
75.§. (2) bek. E) pontját.
21. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114.§. (11) bekezdésében foglaltakat.
22. A munkaterületet ajánlatkérő legkésőbb 2017.12.31. napján adja át a győztes ajánlattevő
számára. A beruházást 2018.12.31. napjáig be kell fejezni.
23. Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok
alapján történik:
Minőségi szempont - Megnevezés / Súlyszám:
Nettó ajánlati ár / 70
Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) / 15
Jótállás időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) / 15
24. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy Támogatói jóváhagyó döntés hiánya
miatt él a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 53.§. (5-6) pontjaiban
biztosított lehetőséggel, mely döntés várható időpontja legkésőbb 2017.12.31.
VIII.)
E hirdetmény megküldésének időpontja: 2017.09.29. (év/hó/nap)

