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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Mánfa Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000299732020
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Nincs részajánlati tételi lehetőség, mert funkcionálisan egy egészet alkot a fejlesztés.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

7304 Mánfa belterületII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45232451-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 3

Mánfa belterületén a Baranya – csatorna felújítása 1830 m hosszban. A vízfolyás belterületi szakasza a 0+000 km szelvényben 
csatlakozik a 66 sz-ú fkl út 10+319 km szelvényében lévő közút hídjához. A csatlakozási ponton a meglévő műtárgy környezeti 
terméskő burkolatot fel kell újítani. A felújítás során el kell távolítani a hordalékot, a burkolat hézagolását meg kell erősíteni. A 
burkolat bontásos helyreállítása nem szükséges. A felújítást ki kell terjeszteni az oldalági árok burkolt csatlakozására is. A meglévő, 
burkolt árokszakaszhoz csatlakozik a tervezett, burkolattal ellátott mederszakasz. A meglévő mederburkolat 1,4 m folyásszint 
szélességű, melyhez 1:1,5 oldalrézsű csatlakozik. Ehhez kell igazítani a tervezett mederburkolatot is, folyásszintje 1,40 m széles, 30°-
os oldaldöléssel 1,0 m magas. A folyásszinten a meder két oldala előregyártott elemekkel épül. A folyásszint 40x40x80 cm-es fagyálló 
mederlapokkal készül. Az előregyártott elemek közti terület kitöltése fagyálló monolit vasbetonnal történik, melyben az erősítőeleme 
Ø10 B60.50. acélbetonnal készül. A tervezett burkolat Trϒ=85%-ra tömörített 20 cm vtg osztályozatlan kavicságyazatra fektethető. Az 
előregyártott elemek lezárását 18 cm vtg vasbeton koszorú biztosítja. Az előregyártott elemek és a terepszinten kialakuló mederél 
közti területet rőzsefonattal kell biztosítani. A tervezett mederszakasz a vízgyűjtő területen összegyülekezett teljes csapadékvizet 
szállítja. A meglévő meder vízfolyásának biztosítása érdekében a teljes mederszakaszon hordalék eltávolítás, bozótirtás és növényzet 
eltávolítása szükséges. Az oldalági bekötések helyén szilárd, monolit burkolás kialakítása szükséges. A meredek hegyoldal irányából, 
magas hordalékot tartalmazó vizeket hordalékfogó beépítése után lehet csatlakoztatni, kiküszöbölve a lerakódás Baranya-csatorna 
folyásszintjén való lerakódását. A beépítendő hordalékfogók vasbeton műtárgyak, melyek lefedése acél ráccsal történik a tisztíthatóság
érdekében. A műtárgyak zöld területen helyezendők el. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok 
részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
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II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Mánfa belterületén a Baranya – csatorna felújítása 1830 m hosszban. A vízfolyás belterületi szakasza a 0+000 km szelvényben 
csatlakozik a 66 sz-ú fkl út 10+319 km szelvényében lévő közút hídjához. A csatlakozási ponton a meglévő műtárgy környezeti 
terméskő burkolatot fel kell újítani. A felújítás során el kell távolítani a hordalékot, a burkolat hézagolását meg kell erősíteni. A 
burkolat bontásos helyreállítása nem szükséges. A felújítást ki kell terjeszteni az oldalági árok burkolt csatlakozására is. A meglévő, 
burkolt árokszakaszhoz csatlakozik a tervezett, burkolattal ellátott mederszakasz. A meglévő mederburkolat 1,4 m folyásszint 
szélességű, melyhez 1:1,5 oldalrézsű csatlakozik. Ehhez kell igazítani a tervezett mederburkolatot is, folyásszintje 1,40 m széles, 30°-
os oldaldöléssel 1,0 m magas. A folyásszinten a meder két oldala előregyártott elemekkel épül. A folyásszint 40x40x80 cm-es fagyálló 
mederlapokkal készül. Az előregyártott elemek közti terület kitöltése fagyálló monolit vasbetonnal történik, melyben az erősítőeleme 
Ø10 B60.50. acélbetonnal készül. A tervezett burkolat Trϒ=85%-ra tömörített 20 cm vtg osztályozatlan kavicságyazatra fektethető. Az 
előregyártott elemek lezárását 18 cm vtg vasbeton koszorú biztosítja. Az előregyártott elemek és a terepszinten kialakuló mederél 
közti területet rőzsefonattal kell biztosítani. A tervezett mederszakasz a vízgyűjtő területen összegyülekezett teljes csapadékvizet 
szállítja. A meglévő meder vízfolyásának biztosítása érdekében a teljes mederszakaszon hordalék eltávolítás, bozótirtás és növényzet 
eltávolítása szükséges. Az oldalági bekötések helyén szilárd, monolit burkolás kialakítása szükséges. A meredek hegyoldal irányából, 
magas hordalékot tartalmazó vizeket hordalékfogó beépítése után lehet csatlakoztatni, kiküszöbölve a lerakódás Baranya-csatorna 
folyásszintjén való lerakódását. A beépítendő hordalékfogók vasbeton műtárgyak, melyek lefedése acél ráccsal történik a tisztíthatóság
érdekében. A műtárgyak zöld területen helyezendők el. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok 
részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232451-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés: Mánfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

7304 Mánfa belterület

Igen

Igen

Jótállás időtartama (12-60 hónap) 30

Nem

Igen

180
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M1.) rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) összesen 
legalább 1000 fm mélyépítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referencia-követelménynek történő megfelelőség 
maximum 3 darab szerződésből teljesíthető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek 
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. Utalás a megkövetelt igazolási módokra: A tárgyi eljárásban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. A kizáró okok 
tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó 
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, 
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő 
felel.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt
, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az 
eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Értékelési pontszám: 0-100, Értékelés módszere: 1. ár fordított arányosítás, 2. értélkelési részszempont: egyenes arányosítás, ahol az 
értékelés legkedvezőbb szintje 60 hónap. Alszempontok: részletes ismertetése a KD-ban.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a Kbt.135.§(7) bekezdése alapján előleget biztosít.Az előleg mértéke:20%.Ajánlattevő elvégzett munkájáról az igazolt rész- 
és végteljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak szerint 2pldban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, hibátlan számlát állít ki, -építési tételekre lebontott számlarészletezővel- amelyhez az
eljáró műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a szerződésben előírt esetleges egyéb mellékleteket 
csatolni kell.Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében 5db számla, azaz 1db előlegszámla, 3db részszámla és 1db 
végszámla benyújtására jogosult.A részszámlák kibocsátásának lehetősége:a kivitelezési ütemterv szerinti 25-50-75%-os műszaki 
készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegben, a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
bocsátható ki. Az előleg az 1.részszámla összegében kerül elszámolásra.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap (a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 8 éven belül
megkezdett) legjelentősebb,műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében teljesített mélyépítési munkáit ismertető, a (
321/2015(X.30.) Korm.rend. 22.§(3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: a)ajánlattevő 
(a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,címe, b)a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó 
(kapcsolattartó) személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c)a teljesítés helye, ideje (tól-ig, év-hónap-nap pontossággal) d)a 
referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett 
tartalommal), e)a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel) f)
referenciaszerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes összege (HUF-ban), g)nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h)amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó 
ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (Ft-ban). A 321/2015.(X.30.)Korm.rend 22.§(5) bek. 
értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat 
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti 
adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia,hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való 
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt.65.§(6) bek. alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek 
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65§(7) bek. szerinti 
bármely 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 jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására,
vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait 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. Az Ajánlatkérő felhívja a T.Gazdasági szereplők 
figyelmét a Kbt. 65.§(9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138.§(1)és(5) bekezdés rendelkezéseire! Az alkalmasság igazolására a Kbt.65§(7)-(8) 
bek., valamint a (11) bek. is irányadó. Az Ajánlatkérő ezúton hívja fel a T. Gazdasági szereplők figyelmét hogy, a Kbt.69.§(4) bek. 
rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. Az Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rend 24.§(1) bek. és (2) bek. szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./ 
pontban meghatározott igazolási mód helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Gazdasági szereplők figyelmét a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a Kbt.30.§(4)bek. rendelkezéseire. Az alkalmasságot igazoló szervezetek 
igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§(10) bek. szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

– egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk 
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.

Nem

Nem
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Karakterkorlátozás miatt az előírás teljes egészében a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 1. Jelen eljárásban a Kbt. 
114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak, ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 2. A 
hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, a Kbt 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. 3.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (
2) bekezdésben foglaltak). 4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlattevőknek a kiegészítő tájékoztatásban 
feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem 
megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a 
kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 5. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell 
elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 
Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2) bek szerint. 6. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot , akkor az arról szóló megállapodást 
csatolni kell a KDban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben meghat. tartalommal. 7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az
ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § ( 2) bek szerinti nyil-t – - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, - NYIL a kizáró 
okokról, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYiL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 8. 
ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges 
tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező), csatolni kell a szerződéses vagy előszerződésben vagy egyéb formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint. 9. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából
tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási 
címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

Nem

Nem

HU

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem
egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 10. A jelen felhívás a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint 
szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az M1. pont vonatkozásában. 11. Gazdasági szereplő a Kbt. 44. §- ának alkalmazása során 
az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 12. Eljárás 
nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. 13. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie 
kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési 
(CAR) biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi 
károk esetében is minimum 10 millió Ft/káresemény és minimum 20 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló 
kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni. 14. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) 
pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. FAKSZ: Dr. Komlódi András (00228) 16. Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei
, Ptk. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § ( 8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását 
közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől. Folyt: Közbeszerzési Dokumentumok




