Tokod Nagyközség Önkormányzatának
mint a Kbt. 6.§ (1) b.) pontja szerinti ajánlatkérő

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Szolgáltatás megrendelése
„Tervezési keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, elvi vízjogi tervek,
engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítésére az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014
(“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program
pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és
klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan”

tárgyában
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz

2015. 06.10.

Ajánlattételi határidő: 2015. 06.25.
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I.

AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

I.1. Ajánlatkérő neve, címe:
Tokod Nagyközség Önkormányzata
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 53.
Tel. Központi szám: 06 33/505-110
Fax: 06 33/505-120
E-mail: tokod@tokod.hu
A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának elérhetősége, ahol a további információk és az
ajánlattételi dokumentáció beszerezhető, kapcsolattartás a dokumentáció átvétele és a kiegészítő
tájékoztatás tekintetében:
KözBeszTender Kft.
székhely: 1094 Bp, Ferenc krt. 5. Fszt. 4/a
Tel: +36 20 935 8206
Fax: +36 1 700 2075
E-mail: orbank@kozbesztender.hu
A dokumentáció beszerzésének feltételeit, szabályait a jelen felhívás IV.4. és IV.5.pontjai
tartalmazzák.
I.2. A közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás a Kbt. 122/A. § alapján, mert a közbeszerzés tárgyát képező
szolgáltatás Kbt. alapján - az egybeszámítási kötelezettségre is tekintettel – meghatározott becsült értéke
(előzetes felmérés és költségbecslés alapján) nem éri el a nettó huszonötmillió forintot.
II.
A SZERZŐDÉS:
II.1. A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Tervezési keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, elvi vízjogi tervek,
engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítésére az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014
(“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program
pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és
klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan”
II.2. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A keretszerződés legkésőbb 2016. április 01-én megszűnik, azzal, hogy amennyiben a teljes mennyiségben
megjelölt keretösszeg az időbeli hatály előtt kimerül, a keretösszeg kimerülésével a keretszerződés hatályát
veszti.
A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
A teljesítés helye: Tokod
NUTS kód: HU 2012
II.3. A közbeszerzés tárgya, Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
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Szolgáltatás megrendelése – 12. szolgáltatási kategória
Fő tárgy:
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
További tárgyak:
71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.5. Részekre történő ajánlattétel, alternatív / több változatú ajánlattétel:
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege
lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az
ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét.
Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget alternatív / több változatú ajánlattételre.
II.6. Közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Tervezési keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, elvi vízjogi tervek,
engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítésére az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014
(“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program
pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és
klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan”
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget a teljes keretmérnöknap kimerítésére.
Ajánlatkérőként szerződő fél eseti megrendeléssel kezdeményezheti, mérnöknapi díj alapon a
keretszerződésben foglalt feltételek szerint a jelen pontban feladatok lehívását:
Területi lehatárolás:
Tokod Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén belül Tokod- Üveggyár településrészen, az
Ady Endre út – Kodály Zoltán köz által határolt terület.
Műszaki tartalom, mely Ajánlatkérőként szerződő fél egyedi megrendelése alapján lehívandó a
mérnöknapkeretből:
1./
Tokod Üveggyár településrész csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata és rekonstrukciós
koncepció terv készítése a megrendelőként szerződő ajánlatkérő által átadott "matematikai modell"alapján
elkészülő adatok alapján. Ezen adatok a nyertes ajánlattevő részére kerülnek átadásra.
2./
Tokod Üveggyár 611/60 hrsz.-ú közterület és a területen elhelyezkedő 12 db társasház csapadékvíz
elvezető rendszere kiépítésének vízjogi létesítési engedélyezési és tendertervének készítése. Az
engedélyezési feladatok ellátása is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata.

Keretszerződés alapján megrendelhető, a fenti két konkrét feladattól eltérő egyéb feladatok, tervtípusok,
melyeket mérnöknap alapon egyedi megrendeléssel hívhat le Ajánlatkérőként szerződő fél
-

koncepció tervek,
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-

engedélyezési tervek,

-

tender tervek/ kiviteli tervek csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan

-

Közbeszerzési műszaki leírás/dokumentáció elkészítése

-

Tervezői árazott és/vagy árazatlan költségvetés elkészítése

-

Engedélyezési eljárás során az engedélyezési feladatok ellátása, engedély beszerzése (ide értve a
vízjogi létesítési engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, a
szükséges hiánypótlások benyújtása, jogerős vízjogi létesítési engedély beszerzését is)

-

adott esetben tervezői művezetés

A részleteket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. A vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentációnak – ajánlatkérőként szerződő fél megrendelése esetén- tartalmilag és kimunkáltságát
tekintve olyan részletességűnek kell lennie, amely alapján az építési beruházást tartalmazó közbeszerzési
eljárás lefolytatható, és a műszaki előírások ismeretében és alapján az építési beruházás tárgyú eljárásban
ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérési dokumentációban és a vonatkozó vízjogi létesítési
engedélyben szereplő létesítményeket a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak és jogszabályoknak
megfelelő módon 1. osztályú minőségben, megfelelően üzemkész állapotra megépíthesse.
Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő
(Kedvezményezett) tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső
alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
A becsült érték a teljes mérnöknapidíjra vetítetten: nettó 14.900.000 forint.
Opciós tételek meghatározása: Nincs.
II.7. A szerződés meghosszabbítható-e: Nem.
III.
JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződésben megkövetelt biztosítékok:
A) Napi késedelmi kötbér. Mértéke az ajánlattevőként szerződő fél (tervező) felróható késedelme esetén a
keretszerződés alapján történő, egyedi megrendelésben meghatározott (osztható szolgáltatásról lévén
szó) nettó Tervezői díj 4%-a naptári naponta, de legfeljebb a nettó Tervezői díj 30%-a.
B) Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Ajánlatkérőként szerződő félt a hiba kijavításáig a
késedelmi kötbér mértékével azonos mértékű kötbér illeti meg, azonos feltételekkel. Egy adott eseti
megrendelésre vonatkozó hibás teljesítési kötbér harmadik alkalommal történő érvényesítése esetében
a Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a szerződést felmondani.
C) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Tervezőkésedelme eléri a 30 napot, és Tervező az Ajánlatkérőként
szerződő fél írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban kitűzött határidőn belül késedelmét nem
hozza be, a teljesítést a Tervező hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés
kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és az Ajánlatkérőként szerződő fél anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene, jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. A Tervező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke
a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított keretösszeg 30%-a. Meghiúsulási kötbéren felül az
Ajánlatkérő jogosult kárátalány követelést érvényesíteni, amelynek összeg megegyezik a „Tát-Tokod
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települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8
azonosító számú projekt támogatási szerződésben megjelölt támogatás összegével.
D) Szavatosság: Ajánlattevőként szerződő fél szavatol azért, hogy a terveket és dokumentumokat
Ajánlatkérőként szerződő fél szabadon felhasználhatja, azon harmadik személynek nincs olyan joga,
amely Ajánlatkérőként szerződő fél általi felhasználását, jogait meghiúsítaná, akadályozná, vagy
korlátozná, azaz a kivitelezési munkálatok késedelmét, illetőleg meghiúsulását okozhatná. Mindemellett
a Felek rögzítik, hogy a Ptk. vonatkozó szabályait alkalmazzák (Ptk. 6:159.§ és 6:251.§ (3) bek.). Az
Ajánlattevőként szerződő fél köteles a Keretszerződésben és mellékleteiben meghatározott feladatait a
Keretszerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, jogszabályoknak hatósági
engedélyeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek
hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és ipari gyakorlatban is elfogadott gyakorlatnak
megfelelően, a tervezési előírások betartásával szolgáltatni. Az Ajánlattevőként szerződő fél
kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben
szakszerűek.
A részleteket a keretszerződés tartalmazza.
III.2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A szerződés EGT Alap pályázati forrásból társfinanszírozással, utófinanszírozási formában valósul meg
A támogatás intenzitása 85%.
Az ajánlattevőként szerződő fél a Szerződésszerű teljesítés Ajánlatkérőként szerződő fél általi elismerését
követően egyedi megrendelésenként jogosult számla kiállítására, melyet az Ajánlatkérőként szerződő fél az
ellenszolgáltatást magyar forintban, átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (1) bekezdés
és az (5) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Amennyiben az Ajánlatkérőként szerződő fél a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik,
úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra
köteles az Ajánlattevőként szerződő félnek – az őt megillető díjazáson felül – a Ptk. 6:155§ (1)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni.
Ajánlatkérőként szerződő fél a Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítésről kiállított számlájának kifizetése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik.
Az Ajánlattevőként szerződő fél tudomásul veszi, hogy (rész)számlát kizárólag a számlához mellékelt
eredeti (nem másolati példány), a teljesítés keretszerződésben megnevezett átvevője által aláírt, a
fentieknek megfelelően kiállított teljesítésigazolással együtt nyújthat be az Ajánlatkérőként szerződő félnek.
A számla benyújtása postai úton, vagy személyesen történhet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Az elszámolás részletes feltételeit a Szerződéses Megállapodás tartalmazza.
III.3. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. (Kbt.27.§ (2) bekezdés).
III.4. Az Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
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Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
ok fennáll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozóval vagy
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben a fentiekben előírt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 75. § (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok [56. §] az eljárás során következett be
Az igazolás módja:
1.)-2.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) az ajánlatban a Kbt. 122.
§ (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontja, illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 10. § és 12. §-ban leírtak szerinti ajánlattevői nyilatkozat)
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az alvállalkozó valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó,
valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kbt. 122. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi
az ajánlati felhívás megküldésének időpontjánál, illetőleg alkalmasnak kell lennie arra, hogy a becsatolt
igazolásban szereplő tényközlés alapján az ajánlatkérő a kizáró ok fennállásának a tárgyi közbeszerzési
eljárásban való hiányát a Kbt.-ben előírt módon ellenőrizni tudja.
Ajánlatkérő a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a kizáró okok hiányának igazolásakor
a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 2012. június 1.
napján megjelent útmutatóban előírtakat alkalmazza (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési
eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában).
A magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által 2013. november 29.
napján közzétett, a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 141. számban megjelent Útmutatóját köteles
alkalmazni.

III.5. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § alapján
az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolandó:
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az
alábbi dokumentumokat kell becsatolni:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban
meghatározott követelmények közül bármelyiknek
az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
P1)
Ha az ajánlati felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított előző három lezárt üzleti év
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P1)
Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év működési formájának megfelelő – a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét) az előírt üzleti évekre
vonatkozóan vagy a Kr. 14. § (2) bekezdése szerinti
esetben nyilatkozat a működési ideje alatti –
közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatások)
származó – nettó árbevételéről. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges. (Kr. 14. § (1)
bekezdés b) pont).

Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 18. §ában meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a Kr. 18.
§-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági
szereplő
megfelel az adott
alkalmassági
követelménynek,
a
minősített
ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt
egyéb igazolási módok helyett [Kr. 14. § (5)
bekezdés].

számviteli jogszabályok szerinti - saját vagy
jogelődje – beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye az előző három lezárt üzleti évben
mindháromban negatív.
A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő
a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági
alkalmasságát
megállapítja,
ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(tervezési szolgáltatások) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja a nettó 8 millió Forint összeget (a
később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt
árbevétel mértéke).
Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében
megfelelően alkalmazandó a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései.

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mérleg szerinti
eredményről
szóló
teljes
bizonyítóerejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát is.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek
a
közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételek közül a P1), feltételek kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre.
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Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is
támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint.
Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6)
bekezdés a)-c) pontjai tekintetében. A Kbt. 55. § (6)
bekezdés c) pontja szerint a kapacitást biztosító
más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint
kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos
módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése
alapján.
A Kr. 14.§ (8) bek. alapján Ajánlatkérő,
tekintettel, hogy a Kbt. Harmadik Része
szerint a Kbt. 122/A. §-a alapján jár el, a
szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió
forintot, lehetővé teszi és elfogadja a P1,)
pontban foglalt igazolási módok helyett az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is,
hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő
választása szerint jogosult a P1.) pontban
foglalt igazolási módok helyett nyilatkozattal
igazolni alkalmasságát
A mennyiben az elbírálás során az
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés
keretében előírhatja a P1.) pont foglalt
igazolási mód szerinti igazolás benyújtását.
.
III.6. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés alapján az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai
alkalmassága igazolandó:
M1)
Ajánlattevőnek csatolnia kell:
Az ajánlatban az előírt időszakban teljesített

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontban
meghatározott követelmények közül bármelyiknek
az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától (2015.06.10..)
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legjelentősebb
szolgáltatás
ismertetésére
vonatkozó, a Kr. 16. .§ (5) bekezdésének,
megfelelően az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
más
szervezet
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott vagy aláírt igazolást. Az igazolásnak vagy
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, kapcsolattartó elérhetősége, a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege,
(közös ajánlattevői/projekttársasági/alvállalkozói
teljesítés esetén az ellenszolgáltatás Összegét a saját
teljesítésre vonatkozóan) továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie annak, hogy a
szolgáltatást végző (nyilatkozatot igazolást
felhasználó) szervezet az M/1. alpont szerinti
alkalmassági
követelménynek
maradéktalanul
megfelel.
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés a) pontja)
Amennyiben
a
referenciamunkát
az
ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezel közös
ajánlattevő tagjaként/alvállalkozóként teljesítette,
úgy
a
teljesítésből
kizárólag
csak
az
ajánlattevő/alvállalkozó/más
szervezet
saját
teljesítése fogadható el, ide nem értve a 310/2011,
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében
szabályozott
esetet.
Amennyiben
a
referenciamunkát projekttársaság végezte; úgy
ajánlatkérő a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján
vizsgálja az alkalmasságot.

visszafelé számított - három évben (36" hónapban)
nem rendelkezik
- legalább 1 db min. nettó 3.000.000 forint értékű
nyomvonal jellegű építményre (vonatkozó terv
elkészítésére
vonatkozó,
befejezett,
szerződésszerűen teljesített szerződés.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében nyomvonal
jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében
a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a
szennyvízelvezetés,
települési
csapadékvíz
elvezetés, hő és/vagy távhővezeték építmények.

A Kr. 17.§ (6) bek. alapján Ajánlatkérő,
tekintettel, hogy a Kbt. Harmadik Része
szerint a Kbt. 122/A. §-a alapján jár el, és a
szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió
forintot, lehetővé teszi és elfogadja az M1.)
pontban foglalt igazolási módok helyett az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is,
hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlattevő választása szerint jogosult az
M1.) pontban foglalt igazolási módok helyett
nyilatkozattal
igazolni
alkalmasságát.
Amennyiben
az
elbírálás
során
az
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. §
szerinti
felvilágosítás
kérés
keretében
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előírhatja a 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti
igazolás benyújtását.
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is
támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos
módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése
alapján.
Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6)
bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
III.7. A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott-e: Nem.
III.8. A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott-e: Nem.
III.9. Értékelési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az alábbiak szerint:
1 Mérnöknapi díj nettó forintban
III.10. Elektronikus árlejtést fognak-e alkalmazni: Nem.
III.11. Az Ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Tokod 1/2015
III.12. Az adott szerződésre vonatkozóan sor került-e korábbi közzétételre: Nem.
III.13. Ajánlattételi határidő, helyszín, az ajánlatok felbontásának feltételei:
Időpont: (Ajánlattételi határidő, és a bontás időpontja):
2015. 06. 25. 11:00 óra
A dokumentáció beszerzésének határideje:
2015. 06.25. 11:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának címe és a bontásnak a helyszíne:
Helyszín:
Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2531 Tokod, Kossuth Lajos út 53.
A bontáson jelenlétre jogosultak: ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek. Az
ajánlatok bontása a Kbt. 62. §-a szerint történik.
III.14. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: Magyar,
III.15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Kbt. 83.§ (7) bek. szerint 60 nap.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet, ha őt az
Ajánlattevő ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
IV.
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKÓK:
IV.1. A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e: Nem.
IV.2. A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
Nem
A pályázat

EEA-C3-8

A pályázat címe: „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs
10

lépései”

IV.3. Helyszíni bejárás:
Ajánlatkérő nem tart.
IV.4. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele-e: Igen, a Kbt. 49. § (6)
bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként legalább az Ajánlattevőnek vagy az alvállalkozónak át
kell vennie.
IV.5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció beszerzésének módja:
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. Az ajánlatkérő akkor tekinti
átvettnek a dokumentációt, ha az átvétel tényét kérelmező a feladó email címére
(orbank@kozbesztender.hu) szövegesen visszaigazolja azzal, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát
teljes terjedelemben és megismerésre alkalmas formában átvette.
A dokumentáció másra át nem ruházható, és nem tehető közzé.
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (+36 30 572- 2766/Pétervári József műszaki ügyintéző Úrnál)
telefonszámon történ egyeztetés alapján) Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (2531 Tokod,
Kossuth Lajos út 53.) személyesen is beszerezhető minden hétköznap 08:00 és 11:00 óra között,
valamint a helyszíni bejáráson – amennyiben annak megtartását egy vagy több ajánlattevő igényli /lásd 24.)
Egyéb információk 1.) pontját/ is átvehető. Mindemellett a dokumentáció postai megküldése is kérhető
(CD elektronikus formában kerül átadásra), ezt kérjük, szíveskedjenek az átvétel tényét igazoló
kapcsolattartó részére küldendő e-mailben jelezni.
IV.6. A gazdasági és pénzügyi és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak-e: Igen. A III.5.) és a III.6.) szerinti feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
IV.7. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül-e megindításra: Nem
V.
Egyéb információk
V.1. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlatkérő a Kbt.
77. § szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést telefax útján küldi meg az Ajánlattevőknek a
döntést követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
V.2. A szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Nem köthető meg
azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. Az
ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében
foglaltakra – köteles megkötni.
V.3. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, valamint cd-n/dvd-n, és a dokumentációban előírt formában kell
elkészíteni és egy nagy lezárt borítékban/ csomagban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példánya és a
cd/dvd közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.
V.4. A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, valamint az
alábbi megjelölést::„Tervezési keretszerződés- TOKOD” . A csomagoláson szerepelnie kell a
következőnek: „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.” Az ajánlatot olyan kötésben kell
beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún.
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spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
V.5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjaiban foglaltak szerint.
(Nemleges nyilatkozat is szükséges!) Ennek megfelelően meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozóént szerződő félt
kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
V.6. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdés és a Kbt. 60. § (3) és 60. § (5) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat. Ennek megfelelően nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Tartalmaznia kell a közös ajánlattevők esetén a konzorciumi megállapodást, nyilatkozatot a
felelősségbiztosításról, a Kbt. 54.§ (1) bek. tekintetében előírt tájékozódási kötelezettségről, az előírt
biztosítékok benyújtásáról a dokumentáció szerint, valamint az elektronikus ajánlati példány tekintetében
nyilatkozatot arról, hogy az az eredeti példányról készült.
V.7. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó,t, az
alkalmasság igazolására kapacitását rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezet nevében megtett és az
ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (egyszerű
másolatban), kivéve természetes személyeket valamint azon formában működő gazdasági szereplőket, akik
a vonatkozó jogszabályok tekintetében nem kötelesek aláírási címpéldánnyal vagy aláírás mintával
rendelkezni. Ezen esetekben teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtását kéri ajánlattevő, melyen
szerepel a nyilatkozatot tevő aláírása is („az alábbiak szerint írok alá…”). Amennyiben a képviseletre
jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár
el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás eredeti,vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányát
vagy aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
V.8. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve,
összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni
(csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben
az iratok helye egyértelműen azonosítható.
V.9. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat
esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az igazolás érvénytelenségét
jelenti, melyért a felelősség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen: kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
V.10.
Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, a fordító nevének és elérhetőségének
megadásával, és ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti tartalmával mindenben megegyezik.”
Az ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
V.11. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. § alapján az összes Ajánlattevő számára,
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
V.12. Az ajánlatnak a 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, melynek
formáját és tartalmát a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) bekezdésében leírtakra.
V.13. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a Kbt.
69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni és az ajánlat, vagy az
indokolás végén, az ajánlat, vagy az indokolás többi részéről elkülönítetten elhelyezni, hogy azok ne
tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket [Kbt. 80. § (1)].
V.14. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell
nevezni a közös Ajánlattevőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán az Ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
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megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek
megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a Közös Ajánlattevők egymás közötti és az
Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A szerződéssel kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció
tartalmazza.
A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és
ezen rendelkezések betartását a Közös Ajánlattevőktől is megköveteli.
V.15. Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban
foglaltakra, miszerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet Nyertes Ajánlattevőként
szerződő félnek minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
V.16. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli, kivéve a Kbt. 165. § szerinti
eseteket.
V.17. Ajánlati biztosíték: Nincs.
V.18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
V.19. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon
megadott faxszámra és e-mail küldi meg az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy Ajánlatkérő
nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a
megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.).
V.20. Ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint. Ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, erről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé, mely listát a Dokumentáció tartalmazza.
V.21. Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérhet írásban, a Kbt. előírásai szerint. A Kbt. 122. § (5)
bekezdés értelmében a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles
az Ajánlatkérő megadni.
V.22. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Amennyiben az
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni,
hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik (erről szóló nyilatkozat csatolandó), akkor ennek
igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást
nyújtó szervezetnek csatolnia kell az Ajánlattevő alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és
formailag előírt dokumentumokat is.
V.23. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.24. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a nem forintban megadott adatokat HUF-ra átszámítva, kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítását az ajánlattételi
felhívás megküldésének napján érvényes MNB árfolyamot alkalmazva kell elvégezni
Ajánlat, azaz az ellenszolgáltatás értéke kizárólag HUF-ban adható, más pénznemben megadott ajánlat
esetén az ajánlat érvénytelen.
V.25. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjában minimum 10 000 000 HUF/év és
legalább 1 000 000 HUF/káresemény fedezeti mértékű tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie. Az érvényes biztosításra vonatkozó okiratok másolati példányai a szerződés mellékeltét
képezik. A biztosítás hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
V.26. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat is amit a Kbt. valamint a Dokumentáció előír.
V.27. Ajánlattevők vegyék figyelembe ajánlatuk elkészítésekor, hogy a dokumentációban ekként
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meghatározott nyilatkozatok tekintetében abban az esetben is csatolni szükséges, amennyiben azok
nemleges tartalmúak!
V.28. Az ajánlattételi Felhívásban előírt - a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken
kívüli - egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele
az eljárásban való részvétel feltétele.
V.29. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell a keretszerződésben feltüntetendő
kapcsolattartói adatokról.
V.30. Közbeszerzési műszaki leírás: A közbeszerzési műszaki leírás, a Dokumentációban található. Az
ajánlati árat, nettó mérnöknapi Díj (nettó Ft) ezeknek megfelelően kell elkészíteni.
V.31. A legalacsonyabb ellenszolgáltatás esetében 1 mérnöknapi díj ellenértékére kell ajánlatot adni. A
Keretszerződésből az ajánlatkérőként szerződő fél eseti megrendeléssel rendel(het)i meg a konkrét, teljes
mennyiségben szereplő feladatokat, a keretszerződésben (dokumentációban szereplő tervezet) szereplő
módon.
V.32. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
V.33. Az Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő újabb hiánypótlást
rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
V.34. A becsült érték meghatározását a pályázat készítésekor piacfelmérés előzte meg.
V.35. Ajánlattevő csatolja továbbá az alábbiakat:
Szerződéstervezetet kapcsán az ajánlattevő adatait tartalmazó táblázatot kitöltve biztosítékok nyújtásáról
szóló nyilatkozatok, Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról,
V.36. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
V.37. Ajánlattételi felhívás Ajánlattevők részére történő megküldésének időpontja: 2015.06.10.
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