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1. Ajánlatkérő adatai
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Postai irányítószám:
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vigh Edit
E-mail: vighe.gyor@gmail.com
Fax: +36 95554000
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyoger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Magyaror-

2. Közbeszerzési eljárás meghatározása
Uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
3.

Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot, a teljes műszaki dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi
ezen címről: http://www.nyoger.hu/hu/gazdasag/ továbbá Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és az ajánlattételi felhívást elektronikus úton egyidejűleg, közvetlenül írásban bocsátja a gazdasági szerepelők rendelkezésére a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.

4.

A közbeszerzés tárgya, mennyisége
Tárgya:
Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Előzmények, tervezési program:
Az óvoda épülete Nyőgéren, a Petőfi Sándor út 65./A szám alatt található,hrsz.: 143/1.
A korábbi felújítás során részleges nyílászárócsere történt, jelen beruházás keretében a
korábban nem cserélt, elavult nyílászárókat új, energetikai szempontból megfelelő nyílászárókra cseréljük. A belső helyiségekben a meglévő sérült falfelületek javítása és a
nyílászárók beépítése után 3 rétegű belső festés készül. Az alaprajzon megjelölt helyiségekben új burkolatot terveztünk. Az épület energetikai korszerűsítése végett a padlásfödémre és homlokzatokra hőszigetelés kerül. A meglévő rossz állapotú palafedés
helyett új fedés készül. Az alaprajzon M-04 és M-14 jelű vizesblokkok teljes felújításra kerülnek, szerelvényekkel, berendezésekkel együtt. A csoportszobákban új armatúrák lesznek elhelyezve.
Az épületkörüli járda részlegesen elbontásra kerül, új járdafelület épül.
Visszabontásra kerülnek a nem használt kéménypillérek. Az udvar felől, új terasz készül, pergola-fedéssel.
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Az óvoda előtt parkolóhelyek – köztük egy akadálymentes parkoló is – kialakításra kerül.
A meglévő óvoda épület energetikai felújítására kerül sor. A tervezett utólagos hőszigeteléssel az épület energiaigénye nagy mértékben csökkenthető A megújuló energia
felhasználásával, azaz egy napelem rendszer telepítésével az épület összes energiaigényének jelentős része megújuló energiából fedezhetővé válik, ezáltal az intézmény
fenntartási költségeiben csökkenés várható.
Az óvoda épületének felújítása az alábbi tevékenységek megvalósításával valósul meg:














Energetikai felújítás: A meglévő óvodaépületben energetikai felújításra kerül sor.
Hőszigetelés: A meglévő födémen 20 cm ásványgyapot hőszigetelés készül. 20 m2 felületen szerelőszint kerül kialakításra. A homlokzati falakon 15 cm EPS hőszigetelő
rendszer kerül kialakításra. A lábazaton 6+6 cm XPS hőszigetelés készül, átszellőztetve. A meglévő lábazati falra az XPS lemezből készült 6 cm 'staflikkal' kialakított síkra
kerül az 6 cm vastag folyamatos lábazati XPS hőszigetelés. A hőszigetelések beépítésekor az alkalmazott anyagok rendszertartozékait kell alkalmazni.
Nyílászárók: A meglévő elavult nyílászárókat új, energetikai szempontból megfelelő,
faanyagú nyílászárókra cseréljük, 3 kamrás profilból, 3 rétegű üvegezéssel, Ug=1,0
W/m2K. A tervezett új padlóréteg miatt a meglévő ajtókat át kell alakítani az új méretre.
Tetőszerkezet: A meglévő épületen lévő – rossz állapotú – palafedés elbontásra kerül,
helyére új cserépfedést terveztünk a szükséges kiegészítő bádogos szerkezetekkel. A
meglévő ácsszerkezetet a szükséges helyeken meg kell erősíteni. A fa szerkezetet
láng- és gombamentesítővel kell kezelni.
Felületképzések, burkolatok: A épület külső homlokzatára a tervezett hőszigetelő
rendszerhez kapcsolódó dörzsvakolat kerül, simított színes, vakolt homlokzati mezőkkel. A belső helyiségekben a meglévő sérült falfelületek javítása és a nyílászárók beépítése után három rétegű belső festés készül.
Az épület akadálymentesítése is megvalósul. Az épület és a bejárat akadálymentesen
lesz megközelíthető és külön akadálymentesített mosdóhelyiség is kialakításra kerül.
Gépészet: A gépészeti berendezések, szerelvények részben cserére, korszerűsítésre kerülnek, az M-04 és M-14 jelű vizesblokk teljes felújításra kerül, szerelvényekkel, berendezésekkel együtt. A meglévő kazánt, korszerű kondenzációs készülékre cseréljük.
A radiátorok részleges cseréjét terveztük a szükséges csövezéssel. A vízelvezetés felülvizsgálatát javasoljuk, a csapadékvizet a telken belül tervezett szikkasztó
zsompokba vezetjük. Az épület gazdaságosabb működtetése érdekében épületenergetikai korszerűsítés történik. Ennek részeként napelemes rendszer kerül kiépítésre a tetőfelületen. Az épület gazdaságos működtetését 5 kW-os napelem rendszer beépítésével biztosítjuk, mely a keleti és nyugati tetőfelületen lesz elhelyezve (10-10 db). A
napelemek révén pedig a fűtési hőigényen kívül jelentkező egyéb energiaigényt is a
megújuló energiaforrást hasznosító technológia elégíti ki, úgymint pl. használati meleg víz előállítás.
Villanyszerelés: a csoportszobákban új armatúrák lesznek elhelyezve.
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
Homlokzati hőszigetelés: 301,2 m2
Vakolatok: 439 m2
Födém hőszigetelés: 204,9 m2
Nyílászáró csere: 3 db
Tetőfedés: 364,2 m2
Kondenzációs kazán beépítése: 1 db
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Radiátorok cseréje: 2 db
Napelem: HMKE kiserőmű 6,0 kW inverterrel - 270W polikristályos napelem modulokkal: 1 készlet
Építési engedély: Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.
A felújítási munka nem építési engedély köteles
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírások) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet
46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az
adott helyen nem került feltüntetésre.
5. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód)
CPV: 45210000-2 Magasépítési munka
6. Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
7. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
8. Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége
Az ajánlattevő kizárja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét, valamint a
részajánlattétel lehetőségét. Az építési beruházás egy kivitelezési helyszínen valósul
meg, a létesítmény műszaki-funkcionális egységet képez, így a beruházás funkcionális-műszaki szétbontása műszaki-szakmai szempontból nem lehetséges, továbbá gazdaságossági szempontból nem is indokolt.
9. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés teljesítésének véghatárideje: Szerződéskötéstől számított 6 hónap
Előbbteljesítés lehetséges!
10. Teljesítés helye
9682 Nyőgér, Petőfi utca 65/A.
NUTS kód: HU222 (Magyarország, Vas megye)
11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

4

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása a TOP-1.4.115-VS1-2016-00033 azonosítószámú „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása” című
projektre elnyert támogatás terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható
költség mértékéig a nettó szerződéses ár 100 %-a kormánytámogatásból kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes
egészében a Megrendelőt terheli.
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 1 hónap
2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 hónap
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, legkésőbb a
szerződéskötéstől számított 6 hónap.
A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, támogatással, támogatási szerződés alapján
valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Nyőgér Község Önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára
történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései
is relevánsak.
A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb
az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak
alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (8) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosít: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő előleget csak írásban Ajánlatkérőnek címezve igényelhet.
Nyertes ajánlattevő a fenti előlegre akkor jogosult, ha a Kbt. 134. § (5) bekezdésének
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figyelembevételével a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt
Nyőgér Község Önkormányzata javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a
szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű nyertes ajánlattevő által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a.
Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Nyertes ajánlattevő az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél részére nyújt be.
Az előleg összegének elszámolása a következőképpen történik:
- 15%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén az előleg összege az 1.
részszámlából kerül levonásra.
- 15%-ot meghaladó mértékű, de 25%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése
esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó
15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra.
- 25%-ot meghaladó mértékű, legfeljebb 30%-os előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1.
részszámlából kerül levonásra
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatási Szerződésben
rögzítettek is megfelelően vonatkoznak.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása megrendelő felé.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
12. Kizáró okok
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a
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321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az
ajánlattevők, az alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a
jelen felhívás megküldésének napjánál.
Ha ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

13. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontja
alapján csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját
az utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és
amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló becsatolása
az ajánlatban nem szükséges, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés b) pontjára.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amelynek tekintetében a számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell figyelembe venni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján elfogadja a
fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel
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az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P.1. alkalmassági követelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy ajánlattevő nyilatkozatban a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 3 üzleti évbe saját vagy jogelődje adózott
eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából származó (épület felújítás, korszerűsítés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel mértékét
20.000.000,- Ft-ban határozza meg.
14. Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja
alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített legjelentősebb épület kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó munkáit.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 25. § (2) bekezdése alapján elfogadja
a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
M.1. pontja szerinti előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követel8

mény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő a M.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az
ajánlatban csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év időszakban szerződésszerűen teljesített
legalább 1 db, minimum 180 m2 területű épület kivitelezésére és/vagy bővítésére
és/vagy átalakítására vonatkozó kiviteli munkák elvégzésére vonatkozó referenciával.
15. Az ajánlatok értékelésének szempontja, az értékelés módszere
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja
a legjobb ár-érték arány.
Az értékelési szempontok:
Részszempont
1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap)

Súlyszám
70
20
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott ponthatárok között értékeli, az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás
módszerével, a 2. és 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével.
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1. Nettó Ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A. 1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás:
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a
többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési résszempont esetében (A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős
műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető
szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48
hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének , melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad (10 pont).
2. Jótállás tartama résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A. 1. bb) pontja
szerinti egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb – azaz a legkedvezőtlenebb megajánlható értékhez képest
hónapokban meghatározva a leghosszabb jótállási időtartam vállalását – ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de
legalább a minimális pontszámot adja.
Az ajánlatkérő által még elfogadott legkedvezőtlenebb megajánlható értéket az ajánlattételi felhívásban a jótállás határidejeként meghatározott időtartamot, azaz a végteljesítéstől számított 36 hónapot határozza meg, ennek vállalását Ajánlatkérő a minimális ponttal értékeli.
Az Ajánlatkérő vonatkozásában ennél kedvezőtlenebb megajánlásokat az ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a jótállás határidejeként megjelölt határidőnél
huszonnégy (24) hónappal hosszabb jótállási időtartam vállalását vagy az ennél az
ajánlatkérőnek kedvezőbb ajánlattevői vállalást egyaránt az adható maximális pontszámmal értékeli
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében (A névjegyzékben (266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől
számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48 hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).
A 3. számú értékelési szempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő nyilatkozatát az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről,
- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakembernek be kell
mutatnia a szakmai gyakorlatát (rendelkezésre állási nyilatkozattal), valamint
- a kamarai nyilvántartásba vételről szóló határozatot.
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén
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belül) a fordított arányosítást alkalmazza:
1. Nettó ajánlati ár (Ft)
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra. A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének
alkalmazásával határozza meg.
Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontnál (az értékarányosítás módszerén belül)
az egyenes arányosítást alkalmazza:
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki
vezetés) szereplő 1 fő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap)
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max)
kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő kettő tizedes jegyre kerekíti.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
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Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az
ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Az értékelésre vonatkozó további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
16. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
17. Ajánlati határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának címe
és az ajánlat felbontásának helye, az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosultak
Ajánlati határidő, bontás időpontja: 2018. április 26. 9.00 óra
Ajánlat benyújtásának címe:
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Az ajánlatok bontásának helyszíne:
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Tanácsterem
Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1), (3)–(4), (6) bekezdése
alapján meghatározott személyek.
18. Ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A magyar nyelven kívül az ajánlat más nyelven
nem nyújtható be.
19. Ajánlati biztosíték Ajánlattevő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20. Ajánlati kötöttség Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához
kötve van.
21. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás jelen pontjában és az ajánlati dokumentációban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 20.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de
legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.
A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás)
összege.
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Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes
Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj
20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű
teljesítése esetére a Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosíték
hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a
Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni
Megrendelő részére.
Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését biztosítja. A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj
3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt
folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben
is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghoszszabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére.
22. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő
hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
23. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkábaállást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 azonosítószámú „A
Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása” című projekt
24. Egyéb információk, követelmények
1.) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlati határidő lejártáig.
Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példány benyújtását is, mely azt jelenti, hogy a cégszerűen aláírt ajánlatot,
teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti elté13

rés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó, melyről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
„AJÁNLAT – Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira - Nem bontható fel az
ajánlati határidő lejárta előtt!"
Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyek feltüntetik a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
4.) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
6.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 5.000.000,- HUF/káresemény, és legalább
25.000.000,- HUF/kárév.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért
felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt
az összegezésben megjelölte.
7.) A szerződés teljesítéséhez a 3. számú értékelési résszempont tekintetében az ajánlatban bemutatott szakemberen (MV-É) kívül az alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező szakemberek részvétele szükséges:
1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
szerinti MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezető, valamint
1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
szerinti MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezető
A nyertes ajánlattevő a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, a kamarai nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket a szerződés megkötéséig
köteles megnevezni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig
nem tesz eleget, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a nyertes
ajánlattevő visszalépésének tekinti.
8.) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában
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részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, a nemleges tartalom esetét is beleértve,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
9.) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
10.) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények igazolási módjai a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11.) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra,
amely szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
12.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
13.) Az ajánlattevőtől cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható (pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt.
előír.
15.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: garanciavállaló nyilatkozata vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban. A Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerint az ajánlat benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
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Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
16.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a
szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
17.) A közbeszerzési dokumentum ingyenes, ajánlatkérő elektronikus úton (e-mail), az
ajánlattételi felhívással együtt közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, melyet az ajánlatban egyéb módon
(nyilatkozattal vagy az elektronikus levél beérkezésének dokumentumával) igazolni
kell.
Az ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható.
18.) Irányadó idő: a felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
19.) A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
20.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
21.) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
22.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
23.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
24.) Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell
aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. A kamarai regisztráció megléte a szerződés megkötésének feltétele.
25.) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszert (EKR) a tárgyi közbeszerzési eljárásban
nem alkalmazza.
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26.) A Kbt. 26. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásba
bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 45.
Lajstromszám: 00178
Telefon: 06-30-343-9537
E-mail: vighe.gyor@gmail.com
Az ajánlati felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:
2018. április 10.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6)
bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem.
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