AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Jászárokszállás Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel
ajánlattevőket a „Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése” tárgyú, 2015.
évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő
értékű, 113. § alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás keretében, az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlat kizárólag az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
ismertetett megrendelésre adható be. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi
felhívásban foglaltakat részletezik, konkretizálják, így az ajánlattételi felhívással együtt
kezelendő.
Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben előírt feltételek nem teljesítése az
ajánlat érvénytelenségét, illetve kizárást vonhat maga után!
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I.

Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus
elérhetősége (e-mail):
Az Ajánlatkérő:
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Székhely: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Képviselő neve: Gergely Zoltán polgármester
Telefon: +36-57/531-050
Fax: +36-57/531-053
E-mail: titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu
honlap: www.jaszarokszallas.hu
Az Ajánlatkérő nevében eljáró:
Goodwill Consulting Kft.
Székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74.
Levelezési cím: 1162 Budapest, Timur u. 74.
Kapcsolattartó neve: Zakariás Zsófia
Telefon: +36-1/321-1173
Fax: +36-1/700-2665
E-mail: kozbeszerzes@gwconsulting.hu

II. A közbeszerzési eljárás jogcíme, alkalmazásának indoklása:
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt
közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 113. § alapján.
III. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):
Építési beruházás.
A jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése a JN-07/EPO/0005414/2016. számú jogerős építési engedély és 35500/12840-9/2015-ált. iktatószámú jogerős
vízjogi létesítési engedély alapján.
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
Medence
- alapozási, építési
- burkolási
- épületlakatos
- épület elektromos és gépészeti munkák
A fent ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételeket és tételes
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan
költségvetési kiírás tartalmazza.
Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz,
úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének
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egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban,
tervben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és
minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.)
Kormány rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely
okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45212212-5

Kiegészítő szójegyzék
Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak
beszerzési helye:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes
körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen:

IV.

http://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=list&fname=strandigyermekmedenceii
Ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg megküldi Ajánlattevők részére a szerződéstervezetet és
a nyilatkozatmintákat. Ez utóbbiakat szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére
bocsátjuk.
V.

VI.

A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Teljesítés határideje: legkésőbb 2017. április 15.

VII.
A teljesítés helye:
Jászárokszállás, Örsi út 18., 1442 hrsz.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Az ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő 100%-ban önerőből, Jászárokszállás Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére kívánja biztosítani.

VIII.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § szerint Ajánlattevő az általános forgalmi adó nélküli
szerződéses érték 25%-át elérő megvalósulás esetén, a kivitelezés 50%-os készültségi fokát,
valamint 75%-os készültségi fokát elérve egy-egy darab részszámla és a kivitelezés 100%-os
készültségi fokát elérve egy darab végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltnak megfelelően a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
A szerződés esetleges későbbi módosítása a biztosítandó előleg összegét nem érinti.
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Ajánlatkérő az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése
szerint.
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az általa
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat és
végszámlát fogadja be.
Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által kiállított és
befogadott számlák ellenében a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással
teljesíti a kifizetést a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
pontjában és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben részletesen meghatározottak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi építési beruházás építési hatósági
engedély-köteles, ennek következtében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény szerint az elszámolás során fordított áfafizetési kötelezettség érvényesül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésére, melynek
rendelkezései jogszabály erejénél fogva a nyertes ajánlattevő szerződésének részévé válnak.
IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás,
valamint teljesítési és jótállási biztosíték vállalását írja elő.






Késedelmi kötbér: alapja a nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér mértéke: bírálati
szempont (0,5-1%.) A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési
véghatáridő tekintetében jogosult. Teljesítési határidő minek a kivitelezés sikeres
műszaki átadás átvételi eljárással történő lezárása minősül.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a vállalkozási díj 15%-a
Meghiúsulási kötbér: bírálati szempont (10-20%)
Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás átvételi eljárás jegyzőkönyvben
igazolt sikeres lezárásának időpontja, mértéke 60 hónap

A hibás teljesítési kötbér és a meghiúsulási kötbér mértékének vállalása az értékelés részét
képezi.
A kötbér vállalásának feltételeit egyebekben a közbeszerzési dokumentumokban található
szerződéstervezet tartalmazza.


A teljesítési biztosíték mértéke: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-a, futamideje: a szerződés

hatályba lépésétől műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt
sikeres lezárásának napjáig. A teljesítési biztosítékot mint a teljesítés elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése
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alapján a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül, de legkésőbb a
munkaterület átadásának napján szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A jólteljesítési biztosíték (jótállási biztosíték) mértéke: a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-a,
futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres
lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartama első 60 hónapjának
tervezett lejártát követő 60. nap. A jólteljesítési biztosítékot, mint a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot, a Kbt. 134. §
(4) bekezdése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt
sikeres lezárásának időpontjában szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint teljesíthetőek
 óvadékként az előírt pénzösszeget az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
 biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel.
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a
teljesítési és jólteljesítési (jótállási) biztosítékokat az előírt határidőben ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátja.
X.

XI.

Többváltozatú és részekre történő ajánlattétel lehetősége vagy kizárása (61. § )
 Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet.
 Ajánlatkérő rész-ajánlattételt nem biztosít. Az építési beruházás keretében
elvégzendő munka nemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a
részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet
igénybevételét tenni szükségessé, mely körülmények okán a hatékony és felelős
közpénz felhasználás elve sérülne.
Az ajánlatok bírálati szempontja (76. §)
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

Részszempont

Súlyszám

1. Vállalkozási díj (nettó Ft)

50

2. Késedelmi kötbér mértéke
(%/nap) (minimum 0,5%, maximum 1%)

25

3. Meghiúsulási kötbér mértéke
(%/vállalkozási díj) (minimum 10%,
maximum 20%)

25

XII. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
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A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben
előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró okok bármelyike az
eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevő
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az
ajánlattevők, az alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen
felhívás megküldésének napjánál.
Ha az ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok tekintetében az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására.
XIII.

Az alkalmassági követelmények a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok
szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több
évben negatív volt.

A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a
pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek.
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A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szmepontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
P/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóival,
amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 55.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelménynek elegendő, ha az egyik ajánlattevő megfelel.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11)
bekezdéseiben előírtakat is megfelelően alkalmazni kell.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített medence építésre
vonatkozó referenciával/referenciákkal, melyek összértéke elérte a nettó 40.000.000- Ft-ot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG, valamint MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel. A követelmények egy szakemberrel is igazolhatók.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
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M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján az alkalmassági
minimumkövetelményt a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére
vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A képzettség ismertetését az iskolai és
iskolán kívüli egyéb képzési formában szerzett képzettséget igazoló, az adott oktatási
intézmény által kiállított okirat másolatának benyújtásával, a szakmai tapasztalatot a
szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával kell igazolni.
Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, mely esetben a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)
bekezdéseiben előírtakat is megfelelően alkalmazni kell.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2)
bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti vállalkozó kivitelezői
tevékenységre jogosultak névjegyzékében.
A megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a szakmai
tevékenység végzésére való alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
SZ/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai tevékenyég végzésére
való alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében
történő szereplés tényét igazoló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított
igazolással. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő
ellenőrzi a nyilvántartásban szereplés tényét. Amennyiben ajánlattevő szerepel a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak
névjegyzékében, , úgy az igazolás benyújtása nem szükséges. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
XIV.

Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a 67. §, a 69. §és a 81. § (5)
bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le az alábbiak szerint:
i.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatok előzetes
megfelelősége körében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében elfogadja a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
továbbá minden egyéb tekintetben az ajánlatok megfelelőségét ellenőrzi.
Ajánlatkérő a jelen alpont szerinti bírálat körében szükség szerinti a Kbt.
71-72. § szerinti jogintézményeket alkalmazza.
ii.
Ajánlatkérő az ajánlatok i. alpont szerinti bírálatát követően az értékelési
szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt –
illetve a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint adott esetben nemcsak a
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – öt munkanapos határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében az előírt igazolások benyújtására.
iii.
Az ii. Alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlattevő
elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szeront a Kbt. 71. § szerinti
jogintézményeket alkalmazza.
iv.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésében csak olyan ajánlattevőt nevezhet
meg
nyertes
ajánlattevőként
(illetve
második
legkedvezőbb
ajánlattevőként), aki a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében az előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
v.
Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel
valamely
gazdasági
szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára
vonatkozóan, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró
okok és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására.
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XV.

XVI.

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
Nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást 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.
A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
Az ajánlattételi határidő
2016. október 4. 10:00 (CET) óra

Az ajánlat benyújtásának címe
GoodWill Consulting Kft.
1162 Budapest, Timur u. 74.
XVIII. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz és
nyilatkozatokhoz kötődik.
XVII.

XIX.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
GoodWill Consulting Kft.
1162 Budapest, Timur u. 74.
2016. október 4. 10:00 (CET) óra

XX.

XX. Az ajánlatok benyújtásának módja

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását.
Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen hétfőtől
csütörtökig 09:00 órától 16:00 óráig, pénteken 09:00 órától 13:00 óráig, a felhívásban,
illetve a fent megjelölt helyszínen. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a
helyszínen 10:00 óráig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására.
XXI.

XXII.

Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok
felbontásakor.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

XXIII.

Ajánlati biztosítékra vonatkozó előírás
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti, melynek mértéke 1.000.000.,- Ft. Az ajánlati biztosítékot

ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi
határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték nyújtásának hiánya az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható!
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő választása szerint teljesítheti:
 az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel;
 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
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biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel

A Kbt. 36. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő
részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti
meg.
Az ajánlati biztosítékot – amennyiben készpénzben nyújtják – az eljárás megjelölésével, az
ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11745121-15409656 számú számlájára kell átutalni. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidőtől kezdődően az
ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Bankgarancia és kötelezvény esetén: a
pénzintézet/kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény
érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta
előtt az ajánlatkérő a megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésében nyertes ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevőként megnevezte. Amennyiben az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket a
meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, úgy ajánlattevőnek
ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (a fenti
tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell fenntartani Az ajánlati biztosíték
összegének átutalását igazoló banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), illetve a
bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolatú példányát az ajánlathoz
befűzés nélkül zárt borítékban csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(6)
bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy
Ajánlatkérőnek milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni. Az
ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő az
ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Egyéb információk
1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésében
foglaltakra, miszerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági
szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az
eljárás iránti érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

XXIV.

2. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek

megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 példányban kell
benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
3. Az ajánlatokat elektronikus adathordozón is be kell adni szkennelve, jelszó nélkül

olvasható, de nem módosítható .pdf formátumban. Amennyiben az elektronikus
adathordozón és a nyomtatott formában benyújtott ajánlat között eltérés van, vagy az
ajánlatok bontásakor az elektronikus adathordozó tartalma nem olvasható, úgy az
ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat tekinti irányadónak.
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Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
példánya az eredeti, nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.
4. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes

oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan
kérjük felírni: „Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése” –
„Közbeszerzési ajánlat” – „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
5. A

közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
 ajánlatkérő neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata
 eljárás megnevezése „Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése”
 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az
ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

6. A dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ha jogszabály

eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a
felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást,
vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: garanciavállaló nyilatkozata vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az
ajánlatban. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. (Ahol
Ajánlatkérő valamely dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az
eredeti irat benyújtását is elfogadja.)
7. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az

ajánlattevők viselik.
8. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget (közös ajánlattevők nevében eljáró) meg kell jelölni,

és a közös ajánlattevőknek egy közösen megtett külön nyilatkozatban egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk a szerződés szerződésszerű teljesítésére.
Az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza:
- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- meg kell jelölni a közös ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt,
valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében
joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra
jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult személy aláírási mintáját;
- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre
való utalást. A közös ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési
eljárásban együttes ajánlattevőként részt kívánnak venni;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának-, és a megbízási díjból való
részesedésük mértékének ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét, továbbá azt, hogy közös ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát
benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan;
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- közös ajánlattevők megállapodásának az ajánlattevők mindegyikének aláírásával
hatályba kell lépnie.
9. A Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közös ajánlattevők csoportjának

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
10. A közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági

követelményeknek együttesen
is
megfelelhetnek, illetve
azon
alkalmassági
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
11. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza

az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerint a közös ajánlattevőknek a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők
nevét és címét is fel kell tüntetni (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők nevében
eljáró csatolja).
12. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők különkülön csatolják). Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
13. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők különkülön csatolják).
14. A Kbt. 66.§ (6) bekezdése a)-b) pontjai alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő

ajánlatában köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez
alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni, illetve ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t.
15. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek továbbá csatolnia kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
Amennyiben gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához kíván ajánlattevő más
szervezet adatait felhasználni, úgy a Kbt 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Erről a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni.
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16. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra

vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
17. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, ajánlattevő,

amennyiben igénybe vesz akkor az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a
cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlattevő
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a cégjegyzésre
jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
18. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést.
19. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási

szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 50 millió
Ft/év, illetve 40 millió Ft/káresemény mértékre
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, a közbeszerzés
tárgyára kiterjedő, előírt mértékű felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását az előírt mértékűre kiterjeszti.
20. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén kíván-e előleget

igénybe venni. Továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a teljesítési és jólteljesítési
biztosítékot a „IX. Szerződés megerősítése” pontban előírtak szerint a megjelölt
határidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
21. Az ajánlattevő által az M/2. Alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt

szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.
11.) Korm.rendelet szerinti alábbi jogosultsággal:
M/2.: MV-ÉG, valamint MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik a
megjelölt szakember jogosultságának/kamarai regisztrációjának megszerzéséről. Továbbá
köteles nyilatkozni, hogy tisztában van azzal, hogy a jogosultság/regisztráció
szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül.
22. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
23. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az

idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős
fordítást is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az idegen nyelvű dokumentumok magyar
nyelvű fordításáról (adott esetben). Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során minden esetben
a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
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24. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt.
előírnak.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésével kapcsolatban rögzíti, hogy a szerződés teljesítése

érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
26. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi

határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás XVII. pontjában írt helyszínre.
27. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a

szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
28. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdésének megfelelően jár el.
29. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely

érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén, az átszámítás alapját XIII. M/1.
pontban előírt referencia esetében a teljesítés napja, a P/2. pont esetében az üzleti év
fordulónapja, illetve a később létrejött gazdasági szereplők esetében az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi.
Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az
azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot
az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
30. Irányadó idő: az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában

megadott határidő magyarországi helyi idő (CET) szerint értendő.
31. Jelen

ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni.

32. Az ajánlattevő az ajánlatában, a Kbt. 44. § szerint elkülönített módon elhelyezett, üzleti

titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak,
amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi a-b) pontok hatálya alá tartozó
elemeket.
a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét a 73. § (1) bekezdés f) pontjára!
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt
az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
33. Ajánlatkérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága

érdekében árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevőnek a
költségvetés minden elemét be kell áraznia, olyan módon, hogy a felmerülő költségek azok
tényleges felmerülési helyén kerüljenek feltüntetésre. A be nem árazott anyagköltség vagy
munkadíj esetében az ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlatkérői előírásoktól és az előírt
műszaki tartalomtól eltérő ajánlatnak minősíti. Ahol anyagköltség vagy munkadíj nem
merül fel, a „0 Ft” feltüntetése lehetséges, azonban ezeket az eseteket – Ajánlatkérő külön
kérése esetén - indokolni szükséges, hivatkozva a szakmai előírásokra, szabályokra vagy az
általános árazási gyakorlatra. A költségvetés műszaki tartalma, az ajánlatkérő kifejezett
hozzájárulása nélkül érvényesen nem módosítható. Ajánlatkérő, bár egyösszegű
(átalánydíjas) szerződést köt, egységárakkal beárazott költségvetést kér az ajánlattevőktől.
Ajánlatkérő előírja az árazott tételes költségvetés szerkeszthető formában (.xls illetve .xlsx)
történő elektronikus benyújtását. Ajánlatkérő előírja, hogy a Költségvetési kiírást kizárólag
a Dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott Költségvetési kiírás kitöltésével
lehetséges benyújtani (egyéb költségvetési kiíró program segítségével benyújtott
Költségvetési kiírás érvényesen nem nyújtható be) azzal, hogy Kiegészítő költségvetési
kiírás az ajánlathoz érvényesen nem csatolható. Ajánlatkérő nyomatékkal felhívja a Tisztelt
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy azoknál a költségvetési kiírásbeli soroknál, ahol anyag
felhasználásának szükségessége felmerül, ott az anyag költségét minden esetben az anyag
egységárban kell szerepeltetni, és nem a díj egységárba beleértve kell megajánlani. Kérjük,
hogy Ajánlattevők az előzőekre fokozottan ügyeljenek! (Tehát amennyiben az adott
munkanem tekintetében anyag felhasználása szükséges, ott nem szerepeltethető az anyag
egységár soron „0”, azaz „nulla” forint arra való esetleges utalással, hogy az anyagköltséget
a díj egységára tartalmazza!).
34. A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése értelmében az ajánlattevő köteles a megrendelő által átadott

közbeszerzési dokumentumot a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a
felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az ajánlati kötöttségre tekintettel erre
az ajánlattételi határidő lejárta előtt van lehetőség, emiatt ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevők az ajánlattételre nyitva álló időn belül, azaz az ajánlati kötöttség beállta előtt
vizsgálják meg a Műszaki leírást (tervdokumentációt), és a felismerhető hibával,
hiányosságaival kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérésével figyelmeztessék az
ajánlatkérőt.
35. Érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális

és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
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kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó
kötelező legkisebb munkabérről – ez a közbeszerzési eljárás megindításáig nem került
közzétételre. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
36. Kiegészítő tájékoztatás:

A Kbt. 56. § (1) bekezdése valamint 114. § (6) bekezdése alapján bármely gazdasági
szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást
ajánlatkérő ésszerű időben köteles megadni, így kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás
kéréseket, az ajánlattételi határidőt megelőző 5. napig szíveskedjenek ajánlattevők
megküldeni ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@gwconsulting.hu e-mail címre, vagy a 06-1700-2665 faxszámra. A kiegészítő tájékoztatás kérés benyújtható a 1162 Budapest, Timur u.
74. címre is.
A kiegészítő tájékoztatásokat ajánlatkérő a dokumentációval megegyező is közzé teszi,
azzal, hogy erről értesítést küld az általa ismert ajánlatevők részére.
Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben
megérkezzenek ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésben fel kell tüntetni az
e-mail címet, amelyre a válaszról szóló értesítést kéri. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége,
hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24
órában alkalmas. Ugyancsak ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítő tájékoztatás letöltésre, és az arra jogosulthoz kerüljön.
Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban (elektronikus
úton, faxon vagy levélben), az ajánlattételi felhívásban kapcsolattartási pontként megjelölt
személynek címezve tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással
kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon (pl. telefonon, személyesen, stb.) érkező
megkeresésre ajánlatkérő a válaszadást megtagadja. Az elektronikus úton benyújtott
nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő
elektronikus dokumentumba foglalt formában. A kiegészítő tájékoztatás iránti igény nem
minősül nyilatkozatnak, így az egyszerű e-mail formájában is megküldhető.
37. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. szeptember 8.

Módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. szeptember 26.
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