ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000061542020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

SZVSE Sporttelep rekonstrukció- II eljárás

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Sportközpontok

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Nemzeti Sportközpontok

Postai cím:

Istvánmezei Út 3-5.

Város:

Budapest

HU1

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Szilagyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu

EKRSZ_
82909725

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1146

Ország:

Magyarország

Orsolya
+36 302191069

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
11568492

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Árvácska Utca 6

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu

HU110
Szilagyi
Telefon:

Postai irányítószám:

1022

Ország:

Magyarország

Orsolya
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Központi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Szabadidő, kultúra és vallás

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45212221-1

SZVSE Sporttelep rekonstrukció- II eljárás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint: - meglévő futópálya bővítése 8
sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a
célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi
előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével. - a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi
szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása - salakburkolatú fűvel benőtt
„B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje - új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés - pálya jelölés és vonalazás A fenti
feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést,
világítás korszerűsítését és sporteszközök beépítését is. A beszerzés nem építési engedély köteles. A korszerűsített világításnak meg
kell felelnie a MASZ előírásainak. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés
szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

240

vagy a teljesítés határideje:

6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, figyelemmel a
beszerzés tárgyának jellegére, a pályabiztonsági rendszer egységére.

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

SZVSE Sporttelep rekonstrukció – II. eljárás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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45212221-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU33 Dél-Alföld

6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint: - meglévő futópálya bővítése 8
sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a
célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi
előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével. - a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi
szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása - salakburkolatú fűvel benőtt
„B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje - új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés - pálya jelölés és vonalazás A fenti
feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést,
világítás korszerűsítését és sporteszközök beépítését is. A beszerzés nem építési engedély köteles. A korszerűsített világításnak meg
kell felelnie a MASZ előírásainak. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés
szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Többletjótállás időtartama az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon
felül (0-36 hónap között)

15

2. M.1. pontban előírtaknak megfelelő szakember többlettapasztalata (0-36 hónap 15
között)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár nettó HUF-ban (egyösszegű átalányár)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

240

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
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Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
A megajánlás a vonatkozó alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalatra vonatkozik. Egész hónapban megadva, kizárólag
a kötelező minimum szakmai alkalmassági időtartamon felüli többlethónapok megadásával. A hónapok között átfedés nem lehetséges.
Minden megkezdett hónapot egy egészként veszi Ajánlatkérő figyelembe. 0 többlet hónap is megajánlható, az nem eredményezi az
ajánlat érvénytelenségét. 0 többlet hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen résszempontra az értékelési ponthatár alsó
határa szerinti pontszám (0) kerül kiosztásra. Maximum értékelésre kerülő többlet időtartam: 36 hónap Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel szakmai ajánlat benyújtását kéri az alábbi minimális tartalommal: 1. felolvasó lap
szerinti ajánlati ár, 2. a III.1.3. M.2. pont szerinti szakember bemutatására vonatkozó nyilatkozat alkalmassági feltétételként előírtakon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap), 3. árazott tételes költségvetés Csatoltandó emellett a szakmai ajánlat alátámasztásaként a
minőségi értékelési részszempontok tekintetében szakmai ajánlatan ismertetett, a felolvasólapon megjelölt szakember releváns
szakmai többlettapasztalatát alátámasztó önéletrajz, melyben a releváns szakmai többlettapasztalat időtartamát év/hónap
pontossággal kell megadni E körben a minőségi értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatban benyújtandó a szakember
felolvasólapon megjelölt releváns szakmai többlettapasztalatát alátámasztó önéletrajz, melyben a releváns szakmai többlettapasztalat
időtartamát év/hónap pontossággal kell megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
K.1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában nem vehet részt
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (
személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) az alábbiak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltése útján tett nyilatkozatával: Ajánlattevő igazolási kötelezettsége a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: a) a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett
gazdasági szereplőről van szó; b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38) pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosának a
bemutatásáról. Ajánlatkérő Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltése útján tett nyilatkozat kitöltésére köteles. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során
nem alkalmazandó́, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő (illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel. A 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4)-(6) bekezdései
szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló́ elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-a (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
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követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. A Kbt. 114. § (2) bek-nek negyedik mondata alapján az Ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt
M.1. számú alkalmassági követelmény teljesül. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes
igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b)
pontja alapján ismertetnie kell a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képesítését, szakmai gyakorlatát.
Csatolandó dokumentumok: — a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, — a szakember saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte egyértelműen megállapítható legyen, — a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok, — a szakember által aláírt,
rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. Az ajánlatkérő az
előírt szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap
pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései szerint támaszkodhatnak
más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások
rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe
be kíván vonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik bármilyen sporttelep telep vagy atlétikai pálya vagy sportpálya
felújításához/kivitelezéshez/bővítéséhez kapcsolódó építési munkák projektvezetőjeként vagy építésvezetőként szerzett legalább 12
hónap szakmai tapasztalattal
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tartja be a véghatáridőt, késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A
késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap napi 1 %-a, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj
20 %-a. A késedelmi kötbér a kötbérterhes teljesítési idő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor
a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát Meghiúsulási kötbér: A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban
az esetben, ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a
Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés
meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a
késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 12 hónap
.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6.155.§-a, 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a irányadó. Ajánlatkérő
hivatkozik továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltakra is. Az Ajánlatkérő a teljes nettó vállalkozási díj 10 % nak megfelelő tartalékkeretet bocsát rendelkezésre. Az Ajánlattevő a műszaki előrehaladásnak megfelelően 3 db rész számla és az
igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az
Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az
irányadóak. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja. Irányadó a Kbt. 27/A. § -a. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
, a szerződés akkor lép hatályba, ha a teljes vállalkozói díj összegének megfelelő összegű anyagi fedezetet ajánlatkérő rendelkezésére
áll.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.01.31

16:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.01.31

18:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1./ Ajánlat a magyar nyelven kívüli nyelven nem nyújtható be; a magyar nyelv mellett más nyelv használatát nem lehetővé tett. 2.
/AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 3./ Az eljárás
lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://
ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017
. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://
nekszt.hu). A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési
dokumentumok a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000061542020 címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek.
alapján, az EKR-be regisztrált és ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők által. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag
nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül. A közbeszerzési eljárás során az
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az ajánlatok
benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax)
nincsen lehetőség és a más módon benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen! 4./További
információk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban szerepelnek. 5./ AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően
kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, a csatolt iratminták felhasználásával
.6./ Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes
építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú káreseményeként legalább 10.000.000 HUF/káresemény és évi 50.000.000 HUF fedezeti
értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt

EKR000061542020

jótállási időszak végéig hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.7./ Kiegészítő
tájékoztatás: AK a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű idő alatt az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot
érti.8./ Ajánlatkérő konzultációt/helyszíni bejárást nem tart.9./ Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: legjobb ár-érték
arány. AK az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (súlyszám: 70). 2.
Többletjótállás időtartama (súlyszám 15). 3. Teljesítésbe bevont M.1. szakember többlettapasztalata (súlyszám:15). Az egyes
részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere:
relatív arányosítás: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2.-3 részszempont egyenes arányosítás a KD-ben részletezettek
szerint). 11./ A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok,
különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. 12./ Az ajánlathoz csatolni
kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként
vagy ún. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t (
aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Egyéni vállalkozó, természetes személy, vagy a Ctv hatálya alá nem tartozó
formában működő Ajánlattevő esetén elegendő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a mindkét fél
által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. 13./ A közbeszerzési eljárás műszaki
szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, egyéb írásos dokumentumok, tervek és az
árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a
tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján számolt egyösszegű ár, így Ajánlatkérő csak tételes költségvetésen alapuló HUF
árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell. 14./ A nyertes
ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz
a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.15./ AK a szerződés teljesítése
érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös)
ajánlattevő(k) számára.16./ Ajánlattevő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel szakmai ajánlat
benyújtását kéri az alábbi minimális tartalommal: 1. felolvasó lap szerinti ajánlati ár, 2. a III.1.3. M.1. pont szerinti szakember
alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap), 3. árazott tételes költségvetés. Itt a minőségi
értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatban benyújtandó a szakember felolvasólapon megjelölt releváns szakmai
többlettapasztalatát alátámasztó önéletrajz, melyben a releváns szakmai többlettapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal
adandómeg

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.01.23
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(A rendszer automatikusan tölti)

