a)

az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap címét
Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.
Telefon: +36 (94) 510-225
Fax:
+36 (94) 511-542
E-mail: gencsapati@savaria.hu

b)

a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

c)

azt az elérhetőséget, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes
közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt
okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az
ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre;
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gerbex.kft@t-online.hu e-mail címre küldött
igénylést követően, közvetlenül és díjmentesen küldi meg a gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, melyet a
közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok átvételének fentiek
szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok átvételéről szóló regisztrációs lapot
haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan
és/vagy faxon megküldhesse!
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi
meg a visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t.

d)

a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét;
Építési beruházás
Útburkolat felújítás

Gencsapáti Község önkormányzata az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseire kiírt pályázaton támogatást nyert a Deák Ferenc utca Zsigra és
Malom utcák közötti szakaszának útburkolat és csapadék csatorna építése:
Deák Ferenc utca
Az útszakasz hossza 771 fm, tervezett burkolat szélessége 4,00 m, burkolata 5 cm vtg AC.11
kopó melegen hengerelt aszfalt.
Az építendő csapadék csatorna 736 fm hosszú NA 300 KG PVC
A tervtől eltérően kiemelt szegély helyett „K” szegély épül a terv szerinti magassági
vonalvezetéssel. (pl.: a 0+025 szelvényben a „K” szegély teteje 223,40 érték legyen és így
tovább)
A tervtől eltérően 5,50 m széles burkolat épül AC-11 kopó melegen hengerelt aszfalttal.
A burkolat oldalesése egyoldali, mértéke a tervtől eltérően 1,5 %. (pl.: a 0+025 szelvényben
az aszfalt burkolat felső szintje a „K” szegély csatlakozásában 223,30 a tengelyben 223,27.
A meglévő burkolatot profilba kell hozni a megfelelő 1,5 % oldalesés kialakításához, a
felesleges anyag csapadék csatorna felső 30 cm-es rétegébe történő beépítéssel, esetleg a
„K” szegély mögötti terület feltöltéssel.
Alaprétegként 5,5 m széles 20 cm vtg sabilizációs réteg készül Remix eljárással 4290 m2
felületen.
Zsigra utca, Malom utca, Széchenyi utca
Felújításuk a melléklet mennyiségi kiírás szerint történik. A beépítendő melegen hengerelt
aszfaltkeverék feleljen meg az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírásoknak.
Az aszfaltbeton gyártásához felhasználható zúzottkő termékek az ÚT 2-3.601-1 alapján NZ
4/11 bazalt
e)

szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják;
Gencsapáti Község Önkormányzat kezelésében lévő helyi útburkolat felújítása

f)

annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor;
Nem

g)

a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
2017. szeptember 15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h)

teljesítés helyét;
Gencsapáti Község közigazgatási területe

i)

az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
Nyertes Ajánlattevő egy részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani, a tényleges
teljesítésnek megfelelően. A részszámla az 50 %-os teljesítésnél nyújtható be.
A végszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki
ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását
követően – legkorábban 2017. szeptember 30-a után jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak,
közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik
meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki
átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése
során, azaz:
a) a vállalkozók {közös ajánlattétel esetén} legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a
teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;
c) a megrendelő felhívja a vállalkozót, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazolást;
d) a megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét
követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a vállalkozónak és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a vállalkozónak vagy valamely alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a megrendelő a
vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A.
§ (3) bekezdése szerint visszatartja.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
o az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak
36/A. §-a
o az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet.
j)

annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot;
Nem

k)

a részajánlat-tétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség van,
tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni,
valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek
száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait;
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag
ésszerűnek, a kivitelezés megbontása műszaki és gazdaságossági szempontok alapján sem
célszerű.

l)

az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását
(kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni;
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
1 Jótállási idő vállalása (min. 24 hónap - 60 hónap) Súlyszám: 35
2 A felhívás n) alpontjában bemutatott MV-KÉ felelős műszaki vezető 36 hónapon felüli
többlettapasztalata. Súlyszám: 15
Költség szempont –
Ár szempont – Megnevezés:
3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50
Adható pontszám 1-10.
Ajánlattevő a 1. bírálati szempont kapcsán köteles legalább 24 hónap jótállási időt vállalni az
általa teljesített építési beruházásra. Amennyiben Ajánlattevő 60 hónapot meghaladó jótállási
időt vállal, úgy abban az esetben is csak a maximális pontszámot kaphatja meg, azaz 60
hónapnál hosszabb jótállási idő vállalása esetén nem jár plusz pont. Amennyiben ajánlattevő
24 hónapnál kevesebb hónapra kiterjedően vállal jótállási kötelezettséget, úgy ajánlatát
Ajánlatkérő érvénytelené nyilvánítja. A jótállási idő vállalása csak hónapokban történhet,
napokban vagy években megadott vállalást Ajánlatkérő nem tud értékelni.
Ajánlattevő a 2. bírálati szempont kapcsán a felelős műszaki vezető többlettapasztalatát, a 36
hónap feletti tapasztalatot értékeli. Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10
pontot, míg a többi ajánlat pontértéke az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:
P = (Avizsgált-Alegrosszabb)/(Alegjobb-Alegrosszabb) * (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő a 3. bírálati szempontként rögzített ár vonatkozásában a legalacsonyabb nettó
ajánlati árra adja a 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke az alábbi képlet alapján kerül
meghatározásra.
P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.

m) kizáró okokat és megkövetelt igazolásokat;
Kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
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 akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett
be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okok tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114.§ (2) bekezdésére.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek
szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján - Ajánlatkérő előírja ajánlattevők 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:
Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus
névjegyzékben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel,
csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés
tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést
ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon.
n)

az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a
megkövetelt igazolási módot;
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény által valamennyi vezetett számla vonatkozásában az
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebben kiállított nyilatkozatot az alábbi
tartalommal:
o
számlaszám(ok) megjelölése,
o
mióta vezeti a pénzügyi intézmény a bankszámláját,
o
számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben (12
hónapban) volt-e 30 napon túli sorba állítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározottakat
érti.
P2)

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyilatkoznia kell jelen felhívás közvetlen
megküldése napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény-kimutatásban
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét) rögzített
eredményeiről.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie a 40
millió forint összeget.

P3)

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt
nyilatkozatát a jelen felhívás közvetlen megküldése napját közvetlenül megelőző három
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre (P2), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 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 az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük
az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P1) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely számlavezető
pénzügyi intézményi számláján a felhívás közvetlen megküldése napját megelőző
(visszafelé számított) utolsó 12 hónapban 30 napot meghaladóan sorban állított tétel
volt.
(Sorbaállítás jelentése: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező
fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és
várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet,
amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek
tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi
szolgáltatóval. 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja)
P2)

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a mérleg szerinti eredménye a
felhívás közvetlen megküldése napját megelőző három lezárt üzleti évek közül egynél
több évben negatív volt, vagy amennyiben ajánlattevő a számviteli törvény által nem
kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti
vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív.

P3)

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás közvetlen megküldése
napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három üzleti évben évente nem
érte el legalább 40 millió Ft összeget.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen
felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban megvalósított
(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legjelentősebb, útépítésre vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm.
rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést
kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást/igazolásokat legalább az alábbi
tartalommal:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó
személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
a teljesítés helye,
a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év,
hó, nap részletezettséggel,
nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban),
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az
igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő
megadni (HUF-ban),
közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített
építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó
vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka
osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges
felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való
megfelelés
egyértelműen
megállapítható
legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az
egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka
egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által
végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki
átadás-átvételére a jelen felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző 60
hónapban került sor.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
o szakember neve,
o annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
o nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt
rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
o a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát
vagy
o a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a
nyilvántartó kamara nevéről vagy
o a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum
másolatát, valamint

o

a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban,
és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés
teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni
fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés
időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara
nyilvántartásában.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási
tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember)
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40.
§ és 41. §-aiban foglaltakra.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján az előírt ISO 9001
környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványa, vagy EMAS, vagy a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy a
környezetvédelmi intézkedések leírása és az egyenértékűség indokolása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. §
(2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény
és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni
az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban
és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, 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 az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás
közvetlen megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, út
építésére vonatkozó, összesen 40 millió Ft értékben végzett referencia
munkát/munkákat.
A megkövetelt minimumkövetelmény egy önálló szerződésből származó referencia
munkával teljesíthető.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi
szakembert legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki
vezetés fejezet 3. rész 2. pontja „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel rendelkező szakembert,
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik, érvényes ISO
9001 vagy EMAS vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti
azzal egyenértékű, érvényes környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak
mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírásával.
o)

az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt;
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p)

az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját;
Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.)

q)

az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés;
Magyar (HU)

r)

az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét, az
ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi
jelentkezések felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik - helyét;
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s)

az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével;
60 nap

t)

részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját;
–

u)

az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, amelyet már a részvételi felhívásban
is fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan;
–

v)

ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket;
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő) Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési
határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy az ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a
nyertes ajánlattevővel (Vállalkozóval) szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes
teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel (Vállalkozóval)
szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes
tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 20%-át (azaz húsz százalékát). Amennyiben a
késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy az ajánlatkérő (megrendelő) azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést.
Meghiúsulási kötbér:
A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő (Megrendelő) meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a nyertes ajánlattevővel (Vállalkozóval) szemben. Meghiúsulásnak minősül
különösen a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés,
továbbá a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) szerződésszegésére alapított azonnali hatályú
felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes tartalékkeret
nélküli nettó Vállalkozói Díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A
meghiúsulási kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes ajánlattevővel (Vállalkozóval) szemben
érvényesített késedelmi kötbér a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által fizetendő meghiúsulási
kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelmi kötbér
teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A meghiúsulási
Kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt (Vállalkozót) az ajánlatkérőnek
(Megrendelőnek) a meghiúsulásból eredő, a meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt
káraik megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok részletes
szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatokat;
Nem EU-s forrás
z)

további információk
1.
2.

Az Ajánlattevők kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a
felhívásban a dokumentációban előírtak szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A
Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő
esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget
biztosít hiánypótlásra.

3.

Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített (az ajánlat benyújtásakor már ismert) alvállalkozó
szervezet és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az
ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a
Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése
szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó),
cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy
egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási
címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban
meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1
nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban
lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.

4.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az
ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmazni.
Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát,
melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben
ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti
nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott
faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T.
Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon
úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések
a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az
ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja,
úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító Gerbex Kft-t e-mailben vagy faxon
tájékoztatni.
Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező 2 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az
ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése
céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés
van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen
aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
Amennyiben
az
ajánlattevő
a
gazdasági
és
műszaki
alkalmassági
minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9)
bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az
eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik.
Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság
igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet
be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös
ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti
Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű
okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül.
Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja.
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak
valamennyi dokumentumával együtt.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás
lehetőségét.
Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívásban megadott telefax útján vagy e-mail
útján (.pdf formátumban ) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító
Gerbex Kft-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött
kérdéseit a gerbex.kft@t-online.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű
szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében
való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

17. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal
meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli
összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2) pontban előírt szakembereknek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MVKÉ, vagy azokkal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani
szerződéskötés időpontjáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról
nyilatkoznia szükséges.
Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az
előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat
egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási
számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt
feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki
Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az
esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést,
amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
19. A Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a
„Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
rendelkezéseit is alkalmazza.
20. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
21. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló
„all risk” szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje
legalább 10.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 50.000.000,- HUF/kárév. Az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást
megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti
tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy
ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel
köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással
kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet 10. pontja tartalmazza.

22. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést,
átalakulási cégiratokat.
23. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
24. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban
elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően
a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot
tartalmazó részét.
25. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a
dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban
benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának
a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
26. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a
322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
27. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell műszaki ütemtervet.
28. Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az
eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
29. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az
ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító
felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb és az értékelési
sorrendben a következő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt öt munkanapos
határidő tűzésével hívja fel az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
30. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet előírásai az irányadók.
31. Az Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a számára biztosított az Önkormányzat által
biztosított tervdokumentációt vissza kell szolgáltatnia.

32. Ajánlatkérő 2017. április 28-án 9,00 órakor helyszíni bejárást biztosít az érdeklődők
számára. Találkozás a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban (9721 Gencsapáti, Hunyadi út
229.).
Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2017. április 24. (hétfő)

Gencsapáti, 2017. április 24.

(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester

