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Nemzeti eljárásrendben a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívása
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Nemzeti azonosítószám:
AK06700

Hivatalos név: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Sándorfalva

NUTS-kód: HU333

Postai irányítószám: 6762

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Telefon: +36 62572961

E-mail: pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu

Fax: +36 62572976

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.sandorfalva.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.sandorfalva.hu

Hivatalos név: Szűz Mária Szent Neve Plébánia

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Szabadság tér 4.
Város: Sándorfalva

NUTS-kód: HU333

Kapcsolattartó személy: Forgó Miklós plébániai kormányzó
E-mail: forgomiklos@gmail.com

Postai irányítószám: 6762

Ország: Magyarország
Telefon: +36 202205757
Fax: -

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

I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sándorfalva Városi Önkormányzat

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://www.dropbox.com/sh/w8cdjdfyqdl3vh3/AAB_0ij4K0-hkgbT49DhQHnja?dl=0
Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció) bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, amelyek korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan küldött meg az ajánlattevők részére. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus elérési útvonala:
https://www.dropbox.com/sh/w8cdjdfyqdl3vh3/AAB_0ij4K0-hkgbT49DhQHnja?dl=0
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: In-house Service Bt.
Postai cím: Göndör u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 209146288
E-mail: miklos.ortutay@gmail.com
Fax: +36 17001930
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó:
Hivatalos név: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK06700

Postai cím: Szabadság tér 1. Polgármesteri iroda
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: HU

I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik
◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

X Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯Közjogi intézmény
◯Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

◯ Regionális vagy helyi hatóság

◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
X Általános közszolgáltatások

◯Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Honvédelem

◯Szociális védelem

◯ Közrend és biztonság

◯Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯Oktatás

◯ Gazdasági és pénzügyek

◯Egyéb tevékenység:

◯ Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Sándorfalva település Zöld város
kialakítása (TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00006)

Hivatkozási szám:
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II.1.2) Fő CPV-kód: 45236250-7
II.1.3) A szerződés típusa: x Építési beruházás ◯Árubeszerzés ◯Szolgáltatás-megrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sándorfalva település Zöld város kialakítása program keretében városközpontjának, ezen belül a Szabadság tér és a Pallavicini
kastély park területeken fekvő közpark jellegű rekreációs terek funkcionális, minőségbeli és esztétikai megújítását határozta meg.
A Zöld város kialakítása program kiterjed a park funkcióinak és térszerkezeti kapcsolatainak megújítására, a parkberendezési
tárgyak és a játszótéri alkalmatosságok fejlesztésére, a zöldfelület növényállományának ápolására és bővítésére, a burkolt felületek
felújítására és új burkolatok létesítésére, a területet szabdaló térfalak elbontására. A 2,9 hektár területen megvalósuló parkrehabilitáció által egy, az adottságokra épülő megújult, felfrissült, vonzó többfunkciós köztér jön létre. A sokszínű, korszerű park
egyúttal teljesíti a gazdaságos üzemeltetés, fenntartás és karbantartás kritériumait is.
Az átalakítás főbb munkanemei és jellemző mennyiségei:
-

Terepalakítás, a földtömeg egyensúly az alábbiak szerint alakul:

•
•

-

-

-

összes kiemelés: 1 536 m3

összes feltöltés: 1 536 m3, 5 235 m2 parkterületen
Parkberendezési tárgyak telepítése a meglévő parkbútorok, a parkvilágítás elemei, valamint az információs és játszótéri
elemek felhasználásával, valamint ezek kiegészítésével, a meglévő elemek megjelenéséhez igazodva – mindösszesen 102
db parkberendezési tárgy.
Tervezett új, és megújított burkolatok összesen 4 441 m2-en kerülnek létesítésre.
Növényzet: 5 db balesetveszélyt jelentő, kifejezetten rossz állapotú fa kivágása, valamint 15 db ápolásra szoruló fa kezelése,
metszése történik meg. 22 db fa, ill. 3 db örökzöld kerül átültetésre, illetve 12 db honos, illetve a tájkarakterhez illeszkedő
lombhullató, valamint 3 örökzöld faegyedet telepítenek. Díszcserje blokkok, talajtakarók, valamint kiemelt virágágyások és
egynyári virágágyak létesülnek és megújul a meglévő a gyepfelület.
Akadálymentesítés: A templom bejárata a tereprendezés során kialakított, míg a kastély kávézója az áthelyezett rámpán
keresztül akadálymentesen megközelíthető. A templomkert és a kastélykert között átvezető sétányon a közúti
csatlakozásnál taktilis burkolat beépítésével könnyítik meg a gyengén látók tájékozódását.

Részletes műszaki leírás és tervi anyagok a közbeszerzési műszaki leírásban!
A projekt megvalósítása részben építési engedély köteles. Az engedély adatai:
Hatóság: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
Ügyiratszám: CS-06/B01/0523-7/2018.
Kelt: 2018.01.29.
Jogerőre lépett: 2018.02.24.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk:
A beszerzés részekből áll ◯igen X nem
Ajánlatok valamennyi részre ◯legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯csak egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: []
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a részajánlattételt az
alábbi körülmények miatt zárja ki: A beszerzés tárgyát képező építési beruházás egy, egymást feltételező és megbonthatatlan műszaki
egységet alkot, a megvalósítás egy építési engedély alapján történik. A részekre bontás a munkaterület és a megvalósításra
rendelkezésre álló határidő, továbbá az egységes jótállási felelősség miatt nem valósítható meg ésszerűen és gazdaságosan. A
részekre bontás kockázatos lenne az építési beruházás minőségére is, valamint jelentős munkaszervezési gondokat hárítana az
ajánlatkérőre. A részekre bontás gazdasági, műszaki, és minőségi szempontból ésszerűtlen lenne. A munkálatok részekre bontása a
későbbiekben további minőségi/szavatossági problémákat is felvethet. A munkaterületek korlátozott nagysága sem teszi lehetővé a
részenként történő megvalósítást.

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Sándorfalva település Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15CS1-2016-00006)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU 333 A teljesítés helyszíne: A Sándorfalva Alkotmány körút, a Szabadság tér utcái, az Ady Endre utca és az Árpád
utca, valamint délkeleti irányból a városi piac területe által közrefogott terület. Érintett helyrajzi számok: 1; 2/1; 2/2; 5; 2423/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.1.4. pontban írottak szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium
- 1. Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági
követelményben vizsgálton - 36 hónap - felül! (minimum 0 hó, maximum 24 hó; a 36 hónap alatti megajánlás esetén az ajánlat
érvénytelen; a nagyobb megajánlás magasabb pontot kap, azonban összesen 60 hó (36+24) feletti megajánlás esetén nem jár
többlet pont, megajánlás csak egész hónapban tehető, tört hónapban vagy napban tett megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja) – közlekedési építmények vonatkozásában: Súlyszám: 15
- 2. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap; az összesen 24 hónap
alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen; a nagyobb megajánlás magasabb pontot kap, azonban az összesen 36 hónap
(24+12) feletti megajánlás esetén nem jár többlet pont megajánlás csak egész hónapban tehető, tört hónapban vagy napban tett
megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja): Súlyszám: 15
◯ Költség kritérium –
x Ár: - 3. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (nettó HUF+ÁFA): / Súlyszám: 70
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: : (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯igen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen x nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯igen x nem

Opciók ismertetése: -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Zöld város kialakítása Sándorfalván (TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00006)
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő hivatkozva a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra, tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beruházás támogatásának
kiegészítése érdekében támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, így jelen közbeszerzést feltételes közbeszerzésként bonyolítja
le. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében
foglaltakra hivatkozva az előzőekben körülírt támogatásra irányuló igényének elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módja:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, 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 nyilatkozatot kell
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előiŕ t kizáró okok.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbiŕ ósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbiŕ óság
által megküldött igazolást.

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 álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatókra:
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2017. évi 81.
szám; 2017. május 19.)
Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2017. évi 82. szám, 2017.
május 22.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására - ismertesse a jelen felhívás megküldését megelőző utolsó 5 év legjelentősebb építési beruházásait. Az ajánlatkérő a
bírálat során a vizsgált időszak alatt befejezett (jelen felhívás megküldését megelőző utolsó 5 év), de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az M/1. alkalmassági feltételt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján jelen közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően benyújtandó referencia-igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
23. § szerint kell benyújtani. A Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek, az alkalmasságot igazolni csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén
szükséges.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján - ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására - ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
1. ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (szervezetekről) és az ajánlattevővel fennálló
jogviszonyukról,
2. szakemberek szakmai önéletrajza,
3. szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata,
4. a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek, az alkalmasságot igazolni csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén
szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás megküldését megelőző utolsó 5 évben – összességében - nem rendelkezik
legalább 2.500 m2 zöldterület kialakítása/felújítása tárgyú referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a munkák kivitelezését közvetlenül irányító szakemberrel, aki
közlekedési építmények vagy általános építmények kivitelezésében legalább 36 hó szakmai gyakorlattal és okleveles építőmérnöki
vagy okleveles építőmérnöki vagy építészmérnöki vagy építőmérnöki vagy mélyépítőmérnöki vagy szakirányú
technikusi/szakközépiskolai szakképzettséggel rendelkezik. Amennyiben az adott szakember már rendelkezik kamarai regisztrációval,
úgy a nyilvántartási, névjegyzéki szám megadásával is igazolhatja az alkalmasságát (MV-KÉ vagy MV-KÉ-R jelölésű vagy MV-É vagy
MV-É-R).

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk: A szerződés nem fenntartott.
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a támogatás mértékéig európai uniós
támogatásból finanszírozza. A támogatás azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00006. A támogatás utófinanszírozással valósul
meg. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A nyertes ajánlattevő a tartalékkeret nélküli vállalkozói díjról 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be, minden esetben a
Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által igazolt teljesítés után. A részszámla a beruházás általános forgalmi adó
nélküli szerződéses értékének 50%-os mértékű teljesítését követően nyújtható be, a vállalkozói díj 50%-os összegében.
A részszámla összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell
meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A tartalékkeret terhére esetlegesen (külön, írásban) megrendelt munkák teljesített ellenértékéről külön számlát kell benyújtani a Kbt.
135. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően.
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik, vagy
amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a szerint történik. A szerződésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak. A
késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6:155. §-a vonatkozik. A kifizetésre alkalmazandó a 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak.
A beszerzés tárgyát képező építési beruházás építési engedélyköteles, így az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ún.
„fordított ÁFA” hatálya alá tartozik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettség: szerződés-tervezet szerint (késedelmes teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési
biztosíték, jótállási biztosíték, szállítói előleg visszafizetési biztosíték).
Tartalékkeret:
Az ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Késedelmes teljesítési kötbér: A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, ha a
késedelem olyan okból áll elő, amelyért Vállalkozó felelős. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a/késedelmes nap,
a késedelmi kötbér maximuma 20 naptári nap. Megrendelő a 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén, amennyiben a teljesítés
még nem kezdődött meg, úgy elállhat a szerződéstől, amennyiben a teljesítés már megkezdődött, úgy azonnali hatállyal felmondhatja
a szerződést. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díj fizetményébe történő beszámítással történik a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a
végteljesítési határidő 20 naptári napot meghaladó késedelmet szenved (a végteljesítési határidő 20 naptári napot meghaladó
késedelme esetén a szerződés meghiúsultnak tekintendő), úgy Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 30%-a szerinti összegű meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, melynek esedékessége a meghiúsulás napja (az a nap, amelyen a végteljesítési határidő 20 naptári napot
meghaladó késedelmet szenved ). Megrendelő meghiúsulás (azaz a végteljesítési határidő 20 naptári napot meghaladó késedelme)
esetén, amennyiben a teljesítés még nem kezdődött meg, úgy elállhat a szerződéstől, amennyiben a teljesítés már megkezdődött, úgy
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja (Ptk. 6:187.§ (1) bekezdése).
Jótállás: Időtartama Az ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap). A jótállási időszak az eredményes
műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától kezdődik és az Ajánlattevő által meghatározott időtartamig tart. A jótállási időszak az
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától kezdődik és az Ajánlattevő által meghatározott időtartamig tart.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési
biztosíték) a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű teljesítési
biztosíték nyújtandó. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont, valamint a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése
alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható.
A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától) egészen a jótállás
időtartamáig rendelkezésre kell állnia a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően.
Jótállási biztosíték: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: jótállási biztosíték) a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték nyújtandó.
A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont, valamint a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján a nyertes
ajánlattevő választása szerint nyújtható.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetét követő 15 napon belül
kell rendelkezésre bocsátani. (A teljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték a továbbiakban együttesen: biztosíték).
A teljesítési biztosíték az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napon belül jár vissza a Vállalkozónak, azzal, hogy a teljesítési
biztosíték visszafizetésének-, illetőleg felszabadításának dátuma nem lehet korábbi, mint a jótállási biztosíték vállalkozó általi
nyújtásának dátuma.
Előleg:
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint:
(7) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatkérő
köteles a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő

összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg fizetését e kötelezően
biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
(8) A felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a
szerződésben. Külön jogszabály a (7) bekezdésben foglalt mértéket meghaladóan és bármely más esetre is előírhatja előleg nyújtását,
valamint a (7) bekezdésben foglaltnál nagyobb mértékű előleg nyújtását is kötelezővé teheti biztosíték megkövetelése nélkül.
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint:
30. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél − vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet − a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére − a (2) bekezdés
szerinti kivétellel − legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
(2) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, az előleg kifizetése
több részletben is történhet. Ebben az esetben az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi
módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.
Fenti előírásokkal összhangban ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegben nyújt előleget.
Az előleget a végszámla megfelelő mértékű csökkentésével kell visszafizetni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az előleg elszámolásával kapcsolatban minden esetben be kell tartani a
vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különös tekintettel a Kbt., illetve a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet előírásait.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt. 134. § (5)
bekezdése szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Nemzeti eljárásrendben a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Az eljárás nem keretmegállapodás megkötésére irányul.
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ: IV.1.5) Információ a tárgyalásról: Az eljárás nem tárgyalásos eljárásra irányul.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: Elektronikus árlejtést nem kerül alkalmazásra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen x nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel nem volt.
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018.04.25. Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma:IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018.04.25. Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Sándorfalva Városi Önkormányzat, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek, továbbá szervek képviselői lehetnek jelen (Kbt. 68. §
(1), (4), (6) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯igen x nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról: A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5), (6) bek., 67. § (1)–(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevő, illetve azon alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, akik az
ajánlatban nyilatkozatot tesznek alábbi okmányainak másolati példányát:
— aláírási címpéldány, vagy Ctv. 9. §-a szerinti aláírásminta,
— a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, arról ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell (tehát a nemleges nyilatkozat is szükséges).
3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani. A szakmai
ajánlat az árazott költségvetés. Az árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés alapján
kell elkészíteni, a megadott költségvetési sorok nem törölhetők és nem egészíthetőek ki, a tételekhez rendelt elnevezések és
mennyiségek nem változtathatók meg.
4. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.
5. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő
felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
6. Az ajánlatkérő
a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi
el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza
szükség esetén a 72. § szerinti eljárást,
az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
7. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint
értendő, a http://pontosido.hu/ „pontos idő” adatai szerint.
8. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legjobb ár-érték arány szempont.
Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot:
8.1. Az 1. és 2. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. sz. melléklet A.bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás alábbi módosított képlete alkalmazandó:

ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: ajánlatkérő által legkedvezőbbnek minősített tartalmi elem (24 ill. 12 hó),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
- 1. Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági
követelményben vizsgálton - 36 hónap - felül! (minimum 0 hó, maximum 24 hó; a 36 hónap alatti megajánlás esetén az ajánlat
érvénytelen; a nagyobb megajánlás magasabb pontot kap, azonban összesen 60 hó (36+24) feletti megajánlás esetén nem jár többlet
pont, megajánlás csak egész hónapban tehető, tört hónapban vagy napban tett megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja) – közlekedési építmények vonatkozásában: Súlyszám: 15.
Az értékelés során az összesen „36 hónap” megajánlás 0 pontot, az összesen „60 hónap, vagy a 60 hónapot meghaladó” megajánlás
100 pontot kap.
- 2. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap; az összesen 24 hónap
alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen; a nagyobb megajánlás magasabb pontot kap, azonban az összesen 36 hónap (24+12)
feletti megajánlás esetén nem jár többlet pont megajánlás csak egész hónapban tehető, tört hónapban vagy napban tett megajánlás
esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja): Súlyszám: 15
Az értékelés során az összesen „24 hónap” megajánlás 0 pontot, az összesen „36 hónap, vagy a 36 hónapot meghaladó” megajánlás
100 pontot kap.
8.2. A 3. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. sz. melléklet A.ba) pontja szerinti fordított
arányosítás alábbi képlete alkalmazandó:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
- 2. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (nettó HUF+ÁFA): / Súlyszám: 70
8.3. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes
jegyre kell kerekíteni. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok
ajánlattevőnként összeadásra kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő érvényes ajánlatot tevő lesz a nyertes
ajánlattevő.
9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
10. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében
megjelölte.
11. Az ajánlat benyújtható munkanapokon 9:00–15:30 óráig, pénteki munkanapon 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00–10:00 óráig jelen felhívás I. 3. pontjában meghatározott helyen.
12. Az ajánlatokat 1 papír alapú, és 1 elektronikus példányban (kérjük elektronikus adathordozón is benyújtani az ajánlatot PDF és
MS-Word formátumban, valamint az árazott költségvetést MS-Excel formátumban is -CD/DVD/pendrive), a papír alapú ajánlatot
írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Ajánlat - Sándorfalva Zöld város. „Nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejárta előtt!”, továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus példány egymással mindenben megegyezik. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír
alapú példányt tekinti irányadónak.
13. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-a szerint kell az ajánlatot benyújtani. Csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
14. Az ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a beszerzés tárgya szerinti (építés-szerelés) tevékenységi körre kiterjedő,
legalább 25.000.000 forint/káresemény és legalább 50.000.000 forint/év kártérítési kifizetési limitösszegű érvényes építés-szerelési
kivitelezői felelősségbiztosításának megkötését igazoló biztosítási kötvényt. Az ajánlatban ennek megfelelően szándéknyilatkozatot
kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt
feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni. Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel,
akkor erről kell nyilatkozni, de az ezt igazoló kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. A biztosítási kötvény ajánlatkérő részére
történő bemutatása ugyanakkor a szerződéskötés feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek
alapján jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) megkötni.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
16. A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a
főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
17. Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET.
18. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
19. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
20. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-ában foglaltak szerint kérhető az 1. pontban megadott címen, ajánlatkérő képviselőjénél (a
kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseket kérjük a miklos.ortutay@gmail.com e-mail címre eljuttatni, minden esetben szerkeszthető
formában is).
21. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak.
22. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
23. A benyújtandó iratok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
24. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
25. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök
bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell
írnia.
26. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A nem
magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja ajánlatkérő. Magyar nyelven kívül más
nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
27. Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.
28. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.
29. Az ajánlattevőknek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költség teljes egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
30. Az ajánlatokat a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi idő lejártáig. (Postázás
esetén az ajánlattételi határidőre meg kell érkeznie az ajánlatnak a bontás helyszínére. Postai küldemény esetén a késedelmes
kézbesítésért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

31. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja az ajánlattételi felhívás megküldését követő 3. munkanap 10:00 óra, találkozó
Sándorfalva Városi Önkormányzat, Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a helyszíni bejárás alkalmával kiegészítő tájékoztatás nyújtására nem kerül sor. Az
ajánlattevők az esetlegesen felmerülő kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tehetik fel.
32. A közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az
ilyen alkotás átdolgozására is.
33. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
34. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötésig indikatív pénzügyi és kiviteli ütemtervet kell készítenie és benyújtania.
Az ütemtervnek be kell mutatnia sávos ütemterv formájában a kivitelezés és a kapcsolódó kifizetések tervezett ütemezését.
Ajánlatkérő a műszaki ütemtervet a külső és belső munkák bontásában az alábbiak szerint kéri elkészíteni: az ütemterv soraiban a
munkanemeket, szakágat felvenni. Az oszlopokban a teljesítés időtartamát, azon belül heteit, napjait kell feltüntetni, azonban nem
szükséges konkrét dátumokat megjelölni, elegendő a hetek, illetve napok számát megjelölni. (pl. 1. Hét, 2. Hét, stb.).
35. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Ortutay
Miklós /lajstromszám: 00456/.
36. Ajánlattevő nyertesség esetén vállalja, hogy a megjelölt szakember (M2 alkalmassági követelmény) tekintetében a szerződés
tárgyát képező munka ellátásához szükséges kamarai névjegyzékbe történő felvétel megtörténik legkésőbb a szerződés
megkötéséig, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján jogosult a szerződést a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) megkötni.
37. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. 04. 13.

