ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000534932019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Sándorfalva Bikakaszáló területén alapinfrastrukturális feltételek

Ajánlatkérő
neve:

Sándorfalva Városi Önkormányzat

kialakítása vállalkozási szerződés keretében

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Sándorfalva Városi Önkormányzat

EKRSZ_
82878261

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Sándorfalva

NUTS-kód:

HU333

6762

Ország:

Magyarország

Szabadság Tér 1

Egyéb cím adatok:

Gajdosné Pataki

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu

Telefon:

+36 62572961

Zsuzsanna
Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45222000-9

Sándorfalva Bikakaszáló területén alapinfrastrukturális feltételek kialakítása vállalkozási szerződés
keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: - útépítés 3933,5 m2, a kapcsolódó 0,4 kV-os vezeték- és a hírközlési kábel kiváltásának tervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése - járdaépítés – 930,99 m2, - csapadékvíz csatorna építés – 450,9 fm nyílt és 357,2 fm, zárt szelvényű, vízvezeték építés – 694 fm - szennyvízvezeték építés – 568 fm - közvilágítás építése – 24 db kandeláber
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2020.11.23

Sándorfalva, Bikakaszáló, érintett hrszek.: 816/2 (fő helyszín), 816/1, 816/3, 816/5, 816/6, 818, 820, 824,
825, 826, 849, 858, 768

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgyát képező építési beruházás egy, megbonthatatlan műszaki egységet alkot, a részekre bontás a munkaterület és a
megvalósításra rendelkezésre álló határidő, ill. az egységes jótállási felelősség miatt nem valósítható meg.

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

Alapinfrastrukturális feltételek kialakítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45222000-9

44162500-8

45232400-6

45232450-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU333 Csongrád

A teljesítés helye:
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Sándorfalva, Bikakaszáló, érintett hrszek.: 816/2 (fő helyszín), 816/1, 816/3, 816/5, 816/6, 818, 820, 824,
825, 826, 849, 858, 768

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: - útépítés 3933,5 m2, a kapcsolódó 0,4 kV-os vezeték- és a hírközlési kábel kiváltásának tervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése - járdaépítés – 930,99 m2, - csapadékvíz csatorna építés – 450,9 fm nyílt és 357,2 fm zárt szelvényű, vízvezeték építés – 694 fm - szennyvízvezeték építés – 568 fm - közvilágítás építése – 24 db kandeláber
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az M/1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns
szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben vizsgálaton - 36 hónap felül közlekedési építmények vonatkozásában

15

Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

2019.06.20

-

2020.11.23

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

TOP-1.1.1-16-CS1_2017-00003

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

EKR000534932019

Igen

A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 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 igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése: A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR
rendszerben található űrlap kitöltésével - 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) az alábbiak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre
álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával: i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági
szereplőről van szó; ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38) pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosának a bemutatásáról; 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 – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (a nyilatkozat
részenként csatolandó). Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján 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. 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Szakmai tevékenység végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő
előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az
alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást
vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1.-M/3.: 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a munkák kivitelezését közvetlenül irányító szakemberrel, aki
közlekedési építmények kivitelezésében legalább 36 hó szakmai gyakorlattal és okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési
mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök szakképzettséggel rendelkezik.
Amennyiben az adott szakember már rendelkezik kamarai regisztrációval, úgy a nyilvántartási, névjegyzéki szám megadásával is
igazolhatja az alkalmasságát (MV-KÉ). M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a munkák kivitelezését
közvetlenül irányító szakemberrel, aki vízgazdálkodási építmények kivitelezésében legalább 36 hó szakmai gyakorlattal és okleveles
építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási
mérnök szakképzettséggel rendelkezik. Amennyiben az adott szakember már rendelkezik kamarai regisztrációval, úgy a nyilvántartási,
névjegyzéki szám megadásával is igazolhatja az alkalmasságát (MV-VZ). M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő, a munkák kivitelezését közvetlenül irányító szakemberrel, aki erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek kivitelezésében
legalább 36 hó szakmai gyakorlattal és okleveles villamosmérnöki vagy villamosmérnök szakképzettséggel rendelkezik. Amennyiben az
adott szakember már rendelkezik kamarai regisztrációval, úgy a nyilvántartási, névjegyzéki szám megadásával is igazolhatja az
alkalmasságát (MV-VI). Az M/1. és M/2. pozícióra jelölt szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítési kötbér: mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a/késedelmes nap, a késedelmi kötbér maximuma 20 naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 25%-a. Jótállás: Időtartama Az ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 24 hónap, maximum
48 hónap). Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-a. Jótállási biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-a. A
teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetét követő 15 napon belül
kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától
) egészen a jótállás időtartamáig rendelkezésre kell állnia. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. További részletek a szerződéstervezetben!
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a támogatás mértékéig európai uniós támogatásból utófinanszírozással finanszírozza, támogatási
azonosító: TOP-1.1.1-16-CS1_2017-00003. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. A nyertes ajánlattevő a
tartalékkeret nélküli vállalkozói díjról 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
alapján, banki átutalással történik, vagy amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(
3)-től eltérően a 322/2015. (X. 30.) K. r. 32/A. és 32/B. §-a szerint történik. A szerződésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(6), a Ptk. 6:155.
§-a, a 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) és a 272/2014. (XI. 5.) K. r. A beszerzés tárgyát képező építési beruházás építési engedélyköteles,
így az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a az ún. „fordított ÁFA” hatálya alá tartozik. Előleg: mértéke a nettó szerződéses ár
10%-a. További részletek a szerződéstervezetben.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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

Nem

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

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

EKR000534932019

Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.29

10:00

óra/perc

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

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2019.05.29

12:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. 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. Az EKR-ben az ajánlattevő a felolvasólapot elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni. 2. 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. 3. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített
ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 4. 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. 5.
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint
értendő, a http://pontosido.hu/ „pontos idő” adatai szerint. 6. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. mondat alapján ajánlatkérő nem
biztosít újabb hiánypótlást (az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás nem kerül elrendelésre.) 7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 8. 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. 9. Az ajánlatok benyújtása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az EKR-n keresztül elektronikusan történik.
Az ajánlatokat 1 elektronikus példányban kell benyújtani az EKR-n keresztül. 10. 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. ... karakterkorlát miatt folytatás a mellékelt felhívás kiegészítésben, kérjük az
ajánlattevőket, hogy az abban foglaltakat is vegyék figyelembe!...

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.05.24
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