ELŐLAP
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Hét Község Önkormányzata (3655 Hét, Kossuth út 76.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményez VP-6-7.2.1-16 kódszámú Hét község Egyedi szennyvízkezelés
kivitelezése tárgyban.

Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és az
abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő Közbeszerzési Szolgáltatója nevében:

Harsányi István sk.

FIRMITER BT

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #00055

MEGBIZHATÓSÁG A
KÖZBESZERZÉSBEN!
8230 BALATONFÜRED,
MÓRICZ ZSIGMOND U. 18/A
TEL: 06-20-39-29-305
FAX: 06-87-341-205
E-MAIL: firmiterbt@upcmail.hu
HONLAP: www.firmiterbt.hu

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott.
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1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hét Község Önkormányzata
3655 Hét, Kossuth út 76.
Telefon: +36 48437401
Fax: +36 48436283
E-mail: onkormanyzat@het.hu
Közbeszerzési Szolgáltató:
Firmiter Betéti Társaság
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A.
Telefon: +36 203929305
Fax: +36 87341205
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu
Honlap: www.firmiterbt.hu
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Harsányi István
Lajstromszáma: 00055
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást
lefolytathatja a nyílt nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával is, ha megfelelő számú alkalmas Gazdasági szereplőről van tudomása.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően.
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással, egyidőben az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
hozzáférhetővé teszi.
A műszaki fejezet a nagy terjedelme miatt az alábbi elektronikus helyen érhető el, szintén az ajánlattételi felhívással,
egyidőben az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen: http://firmiterbt.hu/dokumentum-letoltes/
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Építési beruházás
Kivitelezés
Nómenklatúra:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak: 45232420-2
45232400-6
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és
követelményeket be kell tartani.
Mennyisége:
Szennyvíztisztító berendezés telepítéssel érintett ingatlanok száma összesen:
Beépítési koncepció felhasználók száma szerint:
1-3 fő/d: 58 db

85 db
4-7 fő/d: 27 db

A keletkező szennyvíz mennyisége, kiépítési kapacitás
A Műszaki Irányelv 3.24. pontja szerint az ingatlan vízfogyasztása (szennyvíz képződése) 90 l/fő.
A szennyvíztisztítási technológia műtárgyai

I.
II.

Biológiai szennyvíztisztító
Tisztított szennyvíz-szikkasztó mező

A szennyvíztisztító berendezés ismertetése
A tervezett biológiai szennyvízkezelő kisberendezéseknek az EN 12566-3 szabványnak megfelelő kialakításúak.
A biológiai szennyvízkezelő kisberendezések méretei

Típus

Térfogat
(liter)

Egyedi
1-3 fő

2700

max. napi
szennyvíz
mennyiség
(liter/nap)
650
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Egyedi
4-7 fő

3750

750

A létesítmények méretezése, kiválasztása
1 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 14 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség: 1 fő x 90 l/fő/nap = 90 l/nap = 0,09 m3/nap
Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 2700 liter
2 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 25 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség:
m3/nap

2 fő x 90 l/fő/nap = 180 l/nap = 0,18

Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 2700 liter
3 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 22 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség: 3 fő x 90 l/fő/nap = 270 l/nap = 0,27 m3/nap
Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 2700 liter

4 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 13 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség:
m3/nap

4 fő x 90 l/fő/nap = 360 l/nap = 0,36

Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 3750 liter
5 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 5 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség: 5 fő x 90 l/fő/nap = 450 l/nap = 0,45 m3/nap
Az alkalmazott berendezés:Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 3750 liter
6 fő/ingatlan építési helyszín esetén
Összesen: 5 db ilyen építési helyszín.
A keletkező napi szennyvíz mennyiség: 6 fő x 90 l/fő/nap = 540 l/nap = 0,54 m3/nap
Biológiai szennyvízkezelő létesítmény Vh= 3750 liter
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A szikkasztómező kialakítása:
A minimális szikkasztási tényező 10-6 m/s-ben ( 0,16 m/d ) volt meghatározható.

Kapacitás:

1 LE

2 LE

3 LE

4-6 LE

Napi hidraulikai terhelés:

0,09

0,18

0,27

0,36

m3

32,8

65,7

110

131,4

m3

Megengedett napi
hidraulikai terhelés:

0,75

0,75

0,75

0,75

m3

Minimális „k” tényező:

0,16

0,16

0,16

0,16

m/d

Szükséges minimális
szikkasztófelület:

4,4

5,6

8,5

11,2

m2

Tervezett
szikkasztófelület:

10,0

10,0

10,0

11,5

m2

Éves hidraulikai terhelés:

Mértékegység

Külső energiaellátás
A külső energiaellátás az ingatlanokon lévő kisfeszültségű vezetékekről történő leágazással oldható meg.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván
kikötni a tárgyi eljárásban.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti,
hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a
szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű
megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata.
5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés keretében VP-6-7.2.1-16 kódszámú Hét község Egyedi szennyvízkezelés kivitelezése
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződéskötést követő 200 naptári nap
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7. A teljesítés helye:
Hét Község közigazgatási területe

NUTS: HU311
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A támogatás tárgya a Hét község Egyedi Szennyvízkezelése című, a projekt elszámolható költségeinek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozással biztosított.
Amennyiben a támogatás mértékét meghaladja az értékelés során legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata, akkor az
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy saját forrásból, önerő formájában kiegészítse a rendelkezésre álló anyagi
fedezetet és ezzel biztosítsa az eljárás érvényességét, a szerződés megköthetőségét.
A teljesítés során 1 előlegbekérő továbbá 2 részszámla és 1 végszámla benyújtásának lehetősége biztosított az
alábbiak szerint:
•

előlegbekérő benyújtásának lehetősége {Kbt. 135. § (7) bekezdés}: amennyiben Vállalkozó igényli, a
szerződéskötést követő 15 napon belül. Az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás
5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75millió HUF összegű igénybevételének a lehetőségét biztosított.

•

1. részszámla, esedékessége: Az első 20 db egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítését követően, a
műszaki ellenőr által leigazolt teljesítést követően. A számla összege a műszaki tartalomra eső összeg
az előlegszámlával csökkentett összegével.

•

2. részszámla, esedékessége: további 45 db egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítését követően, a
műszaki ellenőr által leigazolt teljesítést követően. A számla összege a műszaki tartalomra eső összeg.

•

3. részszámla, esedékessége: A fennmaradó 20 egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítése és a két
monitoring kút kiépítésének telepítését követően, a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítést követően. A
számla összege a műszaki tartalomra eső összeg.

•

végszámla benyújtása: Műszaki teljesítés 100 % készültségi fokánál, a próbaüzem elvégzését követően. Az
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt
műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás díjának az a
részszámlákkal csökkentett összegéről állítható ki a számla.

Az

ellenszolgáltatást

az

ajánlatkérő

a

nyertes

ajánlattevő

szerződésszerű

teljesítésének

ajánlatkérő

teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás
kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító
számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
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Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk.
6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak szerint
teljesíti.
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt.
138. (1) bekezdésében foglalt alábbi jogszabályi előírásokra:
- építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65
%-át,
- az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
A jelen közbeszerzés tárgya szerinti beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §ában foglaltak értelmében a fordított ÁFA hatálya alá esik.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban rögzített költségátalányt fizet.
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában
az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
•

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §

•

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

•

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

•

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

•

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő
szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a
részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel sem gazdaságilag (gépek, berendezések, eszközök
felvonulási- és anyagköltsége), sem pedig műszakilag nem indokolt. A rendszert műszakilag egy egészként lehet csak
kezelni az elvezető csatornahálózat és az ingatlanok bekötései vonatkozásában.
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10. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint

. Értékelési szempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

2. A szerződés teljesítésében részt vevő

20

személyi állomány szakmai tapasztalatának
bemutatása
3. Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon

10

felüli vállalás (minimum 0 hónap, maximum
48hónap

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Értékelési szempont:
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere
képlettel leírva:
P - P min = A legjobb
P max - P min A vizsgált
azaz
P = A (legjobb/ A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két
tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
A 2. értékelési részszempont esetében: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalatának bemutatása.
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Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.] 1. sz. mellékletének A.1.b) pontjának bb) alpontjában foglaltak szerinti egyenes
arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb
vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad:
60 hónap.
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő - az 5/4 -es kerekítési szabálynak
megfelelően - két tizedesjegyre kerekíti.
Ajánlattevő a 2. értékelési szempont vonatkozásában az adott rendszer meglétét igazoló dokumentumot
köteles csatolni az ajánlata részeként.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
(P-Pmin)/(Pmax -Pmin)=Avizsgált/Alegjobb
azaz
P=(Avizsgált/A legjobb)(Pmax -Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az ajánlatban bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése:
A műszaki szakember (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-VZ kódjelű
vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű
végzettségek valamelyikével rendelkező szakember) építőipari kivitelezése területén szerzett szakmai tapasztalata:
Ajánlatkérő ebben az értékelési szempontban - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének b) és c)
pontjaiban foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével - azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő a megfelelő
minőségű,
Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak
felelős műszaki vezetése. Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi építmények
építési-szerelési munkái esetén:
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a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű
csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 mnél mélyebb kútnak minősülő építmény
kivitelezése terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, amely jelentős hatással lehet a szerződés
teljesítésének színvonalára. Az ajánlatot egy számadattal, egész hónap mértékegységben kifejezve kell megadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakmai tapasztalat időtartamába annak kezdő és befejező hónapját
egyaránt beleérti!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb
vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad:
60 hónap.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy amennyiben a 2. értékelési szempont vonatkozásában az
értékelésre kerülő ajánlati elem felolvasólapon meghatározott mértéke meghaladja a 60 hónap időtartamot, a
szakember által saját kezűleg aláírt, a szakember releváns szakmai tapasztalatát ismertető nyilatkozat tekintetében
kizárólag az értékelésre kerülő ajánlati elem legkedvezőbb szintjének megfelelő, 60 hónap időtartamú szakmai
tapasztalat meglétét vizsgálja, a fentiekben hivatkozott esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglalt
jogszabályi előírások figyelembe vételével nem rendel el hiánypótlást és/vagy felvilágosítás kérést!
Amennyiben a 2. értékelési szempont körében az ajánlattevő egyáltalán nem jelöl meg szakembert, vagy az
értékelésre kerülő ajánlati elem 0 hónap, az adott alszempont vonatkozásában az értékelési pontszám 0 pont.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben hivatkozott esetben az ajánlatot
érvényesnek tekinti, azonban a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe
vételével nem rendel el hiánypótlást!
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában releváns ajánlati elemek legkedvezőbb szintje tekintetében
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési pontszámok meghatározása során a legkedvezőbb szintnek
megfelelő értéket veszi figyelembe, azaz a fentiek szerinti képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
3. értékelési szempont esetében: Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum 0 hónap,
maximum 48hónap): egyenes arányosítás alapján kerül a pontozás meghatározásra a dokumentációban megadott
képlet szerint. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési részszempont
esetében a 0 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg legfeljebb 48 hónap maximum jótállási időt
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lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad (10 pont). Amennyiben ajánlattevő nem határoz meg plusz jótállási időt, azaz 0 hónapot ajánl meg,
akkor 0 pontot kap. Kizárólag egész hónap ajánlható csak meg.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja azt az objektív módszert vagy a Kbt. 76. § (6) bekezdés a)d) pontjának megfelelő kiegészítő szempontot. amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztja, ha több
ajánlatnak azonos a Kbt. 76. § (2) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, vagy a legalacsonyabb árat vagy
költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több ajánlat azonos összegben tartalmazza. Ha az ajánlatkérő nem
adott meg ilyen módszert vagy szempontot, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott sorsolás
alapján választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatok között. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző
jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya
alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, figyelemmel
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat.
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Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújthatóak. Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladását követő keltezésű
dokumentumokat kell benyújtania.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt.
69.§ (4) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
13. Ajánlattételi határidő:
2018. május 04. 15:00 óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig a felhívás 14. pontjában megadottak szerinti címen rendelkezésre kell állnia, a
kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
14. Az ajánlat benyújtásának címe:
Firmiter Betéti Társaság
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Harsányi István FAKSZ
15. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok
nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával,
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jo-gosultak:
Firmiter Betéti Társaság
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A. tárgyaló
2018. május 04. 15:00 óra
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlatkérő a bontás
során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információ:
Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Előleg-visszafizetési biztosíték nem került meghatározásra.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból késedelmet szenved, úgy a nyertes
ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles
fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári
napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül
felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése neki felróható okból
meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik.
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét a nyertes ajánlattevő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülése esetén - köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az
ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás
megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok (különösen az
egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KMMÉM-KVM együttes rendelet) szerinti kellékszavatossággal tartozik.
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Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt
előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági
igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi
esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is
figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában
foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a
Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától számított kötelezően előírt
48 hónap illetve az ezen felüli vállalás, értékelési szempont..
20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Igen
VP-6-7.2.1-16 kódszámú Hét község Egyedi szennyvízkezelés kivitelezése
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás

21. Egyéb információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen
eljárásban alkalmazza.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati
nyilatkozat), egyértelműen megjelölve benne az ajánlattétellel érintett részt. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen
felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően
rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését, melynek 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 igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
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4. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában
meghatározott tartalommal.

6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám)
is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati példányban
(ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xls.
formátumban is kérjük benyújtani);
- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- a zárt csomagon „Ajánlat - VP-6-7.2.1-16 kódszámú Hét község Egyedi szennyvízkezelés kivitelezése” valamint:
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Az iktatóban nem bontható fel,
azonnal a közbeszerzésért felelős személy részére továbbítandó!” megjelölést kell feltüntetni.
7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül 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
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8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult
személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát.
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között, pénteki napon 09.0012.00 óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-15.00 óra között lehet leadni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a
kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja
meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a
tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt módon
élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
12. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás
során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
18. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.
19. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
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rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb
hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
20. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
21. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,
úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
23. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja,
hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10%/év éves és
legalább 5%/ káreseményként kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési
biztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és
kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (így különösen
romeltakarítás, szakértői költségek), a meglévő és szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezetet kell
nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő
szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra, valamint tartalmaznia
kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható
szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről.
25. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre
bocsátott költségvetést kitöltött formában.
26. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok:
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Harsányi István
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00055.
27. Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
28. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában szerepelnie
kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti
országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása
szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő, a szerződéskötéskor ellenőrzi az
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt
megjelölte.
29. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április 14.
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