Fityeház Községi Önkormányzat
Fityeház Község Önkormányzata részére a Hatékonyabb energiafelhasználás – Fityeház Község
Önkormányzatának energetikai fejlesztése, építési beruházás Vállalkozásiszerzıdés keretében tárgyú, a Kbt. 115. §
(2) bekezdése alapján induló, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

IV. Ajánlattételi felhívás
a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. Tv. 115. §(2) bekezdése alapján,
hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
1) Ajánlatkérı
Hivatalos név:Fityeház

Község Önkormányzata

Postai cím:Alkotmány

tér 37.

Város:Fityeház
Kapcsolattartó személy:

NUTS-kód:HU223

Nemzeti azonosítószám:

AK20563

Postai irányítószám:8835

Tatai István polgármester

Ország:Magyarország
Telefon:0693369001

E-mail:zadrazsu@fityehaz.hu

Fax:0693369575

Internetcím(ek)
A felhasználói oldal címe: (URL)www.fityehaz.hu

Az Ajánlatkérı nevében eljár:
Hivatalos név: KANIZSABER
Postai cím: Ady

Nemzeti azonosítószám:

Kft

E. u. 50.

Város: Nagykanizsa

NUTS-kód: HU223

Postai irányítószám: 8800 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Telefon:0693314123

Dombai Tibor

06208492300

Gerócs László

06302374625

E-mail: kanizsaber@chello.hu

Fax: 0693314123

2) Az eljárás fajtája:
Az Ajánlatkérı nemzeti eljárási rendben a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény
nélküli, tárgyalásnélküli-, közvetlenül öt gazdasági szereplınek írásban ajánlattételi felhívás
küldésével indít közbeszerzési eljárást.
3) A közbeszerzési dokumentumok elérhetısége
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Ajánlatkérı térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevık rendelkezésére,
melyet az Ajánlati felkéréssel, Ajánlattételi felhívással egyidejőleg e-mailben megküld
ajánlattevık részére.
További kommunikáció az ajánlatkérı nevében eljáró KANIZSABER Kft e-mail címén:
kanizsaber@chello.hutörténik.
4) A közbeszerzés tárgya:
Fityeház Község Önkormányzata részére a Hatékonyabb energiafelhasználás – Fityeház
Község Önkormányzatának energetikai fejlesztése, építési beruházás Vállalkozási és
Szállítási szerzıdés keretében
5) mennyisége:
A projekt megvalósítási helyszíne a 100% önkormányzati tulajdonban lévı 8835 Fityeház,
Alkotmány tér 37. szám 126/A/1 helyrajzi szám alatti épület.
Az épületben mőködik a települési önkormányzati hivatal, az orvosi rendelı, a könyvtár és a
teleház.
A projekt hosszú távú, közvetlen célja Fityeház Község Önkormányzat épületállományának
energetikai szempontú fejlesztésén keresztül az önkormányzat mőködési költségeinek
csökkentése, a lakosság településsel való megelégedettségének fokozása a településképet
meghatározó épület külsı felújításával és akadálymentesítésével. Közvetett célja
Magyarország üvegházhatású gázkibocsátásának mérséklése, az energiaközpontú
beruházások szükségességének elterjesztése a lakosság körében.
A tervezett fejlesztés következtében:
- az energetikailag korszerőtlen nyílászárók háromrétegő üvegezéső, mőanyag
szerkezetekre lesznek cserélve.
- Hıszigetelés készül az épület homlokzatain 14 cm EPS táblás hıszigetelés és
vékonyvakolat alkalmazásával, az utcával érintkezı mintegy 8 m-es szakaszon 10 cm
vastag grafitos hıszigetelı rendszer kerül alkalmazásra. A második szint vízszintes
felsı lezárása hıszigetelése kiegészítésre kerül 15 cm kızetgyapottal.
- A felújítást követıen az épület jellege, megjelenése nem változik, egyetlen módosítás
a rehabilitációs szakmérnök által meghatározott módon az akadálymentes mosdó/WC
helyiség földszinti kialakítása.
- Annak érdekében, hogy az épületben található helyiségek minden fogyatékos csoport
számára megközelíthetıek legyenek, a földszinti közforgalmi helyiségek ajtói 90 cm
tokbelmérető ajtóra lesznek cserélve.
- Az épületen belül indukciós hurok és információs táblák kerülnek kihelyezésre.
- Az akadálymentes rámpa kialakítása már a fejlesztést megelızıen megtörtént, a
projektbıl a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelı kapaszkodók
kerülnek elhelyezésre.
- Épületvillamosság: a létesítményben a lámpatestek cseréje energiatakarékos
kivitelőekre, az akadálymentes mosdó tervezett formában megvalósuló
energiaellátása, világítása és az akadálymentességhez kapcsolódó kiegészítık,
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gyengeáramú jelzı kialakítása, valamint a tetıtéri és részben földszinti szint
főtésének kialakításához beépítendı kazánhoz szükséges megtáplálás és szabályozás
kerül kiépítésre. A választott, energetikai fejlesztések az épületenergetikai szakértı
által javasolt, az épület DD- korszert megközelítı kategóriába kerülésén alapultak.
A mennyiségek részletesen a mőszaki dokumentációban.
Fı CPV-kód:

45000000-7

Építési munkák.

Kiegészítı CPV-kód:1 2[ ][ ][ ][
Becsült érték: nettó becsült érték: 35.304.723,- HUF
Az építési beruházás nem építési hatósági engedélyköteles, amelyre tekintettel a kifizetés
az ÁFA vonatkozásában egyenes adózás alá esik.
6) A szerzıdés típusa: Vállalkozási Szerzıdés
7) Részekre bontás: Részajánlat tételére nincs lehetıség.
Ajánlatkérı a részajánlattétel lehetıségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy jelen építési
beruházás olyan gazdasági és mőszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetıvé az építés
részegységekre való szétbontását.
Ajánlatok benyújthatók: Az egy ajánlattevınek odaítélhetı részek maximális száma:9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk: az Ajánlatkérı nem
fogad el alternatív ajánlatot.
10) Opciókra vonatkozó információ: az Ajánlatkérı nem fogad be opciót tartalmazó
ajánlatot.
11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
Alapadatok
Pályázó neve:
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése:
Hatékonyabb
energiafelhasználásFityeház
Község
Önkormányzatának energetikai fejlesztése
OP név:
TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.2.1-15-ZA1 - Önkormányzati épületek energetikai
korszerősítése
Projekt helyszíne (régió):
Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye):
Zala
Projekt helyszíne (település): Fityeház
Megítélt összeg:
49 978 318 .- HUF
Támogatás aránya:
100 %
Támogatási döntés dátuma:
2017.06.13
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Forrás:
Ország:
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta:
Projekt összköltség:

ERFA
Magyarország
84,999997 - ERFA
49 978 318 .- HUF

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése tárgyú felhívást tett közzé,
melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00022 azonosítószámon regisztrált,
3016.07.22. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerzıdés mellékletét
képezı felhívás szerint, melyet a Támogató 2017.06.13. napon kelt támogatási döntés
szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem
térítendı támogatásban részesült.
A Támogatási szerzıdés megkötésének idıpontja: 2017.07.24.
12) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje:
Kezdés: szerzıdéskötést követı 8 napon belül.
Befejezés: 2018.09. 30. Az Ajánlatkérı elıteljesítést elfogad.
13) A teljesítés helye: 8835 Fityeház. Alkotmány tér 37. 126/A/1 hrsz.
NUTS-kód: HU 223
14) Az ellenszolgáltatás teljesítése, feltételei, v. vonatkozó jogszabályok:
A Szerzıdés elfogadott végösszege egyösszegő, fix átalányár.Az ajánlattétel, a szerzıdés és
a kifizetés pénzneme magyar forint.
A végszámla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII
törvény(Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében
alkalmazni kell.
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél
aszerzıdésbenfoglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának
megfelelı összegő elılegkifizetését kérheti.
Az elıleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésıbb az
építésimunkaterület átadását követı 15 napon belül kifizetjük a nyertes ajánlattevınek. Az
elıleg bekérıtlegkésıbb az építési munkaterület átadásának napjáig lehet benyújtani,
ellenkezı esetben úgytekintjük, hogy a nyertes ajánlattevı nem igényel elıleget.
Vállalkozó a teljesítés során az építési munkák ellenértékérıl kettı szakasz (a szerzıdés
nettóellenértékének 45 és 70 %-át elérı teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A §-a alkalmazandó, azaz:
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a) az ajánlattevıként szerzıdı felek legkésıbb a teljesítés elismerésének idıpontjáig
köteleseknyilatkozatot tenni az ajánlatkérınek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult azellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevıként szerzıdı fél legkésıbb a teljesítés elismerésének idıpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkoraösszegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejőleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsákki ezen számláikat;
c) az ajánlattevıként szerzıdı felek mindegyike a teljesítés elismerését követıen állítja
kiszámláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevıi
teljesítésmértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét
azajánlatkérıként szerzıdı fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevıknek;
e) az ajánlattevıként szerzıdı fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy
az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött
szerzıdésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevıként szerzıdı felek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainakmásolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának
másolatát az
ajánlatkérıként szerzıdı félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérıként szerzıdı
félmegállapíthassa, hogy az ajánlattevıként szerzıdı fél jogszerően nem fizette ki a teljes
összeget azalvállalkozónak);
g) az ajánlattevıként szerzıdı felek által benyújtott számlában megjelölt, fıvállalkozói
teljesítésellenértékét az ajánlatkérıként szerzıdı fél tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevıkéntszerzıdı feleknek, ha ık az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevıként szerzıdı felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségétnem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérı (vagy a
kifizetésre kötelesszervezet) ırzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevıt, ha az ajánlatkérı
részére igazolja, hogyaz e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlı irattal igazolja, hogyaz alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevı
által a b) pont szerint bejelentettösszegre vagy annak egy részére;
Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél vagy
akifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.
Az építési munka végszámla kibocsátásának lehetısége:
A munkák szerzıdésszerő elvégzése, amit mőködést nem gátló hiba- és hiánymentes
állapotbantörténı átadást rögzítı mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv rögzít. A végszámla
ezt követıenbocsátható ki a tényleges és elismert teljesítésnek megfelelı összegben.
Kifizetés teljesítésigazolás kiállítását követıen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint,
a322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában elıírtaknak megfelelıen, a szerzıdésben
meghatározott, leigazolt összegő, szerzıdésszerő és a jogszabályoknak megfelelı számlák
ésmellékleteik kézhezvételét követıen.
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Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az elıbbieken túl: az adózás
rendjérılszóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:130 §
(1) bekezdése.
14) Az ajánlatok értékelési szempontjai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítı értékelési
szempont az alábbiakban megadott részszempontok szerint:
Minıségi szempont:– Megnevezés: / Súlyszám:
-

Jótállás idıtartama (hónap)

-

Mőszaki segítségnyújtás - kiszállási idı a vállalt

Súlyszám 10

jótállási idı alatt, a hiba bejelentésétıl számítva
(órában; maximum 72 óra)

Súlyszám 20

Költség szempont– Megnevezés: / Súlyszám:
-

Ár szempont: Egyösszegő vállalkozási díj

Súlyszám 70

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi
részszempontok és módszerek szerint:
1. Jótállás vállalt idıtartama részszempont esetén ajánlatkérı az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza, a legmagasabb összesített érték a legkedvezıbb, az ajánlatkérı a
legkedvezıbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsı ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki
a pontszámokat.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérı 60 hónapban rögzíti a jótállás idıtartamának
legkedvezıbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezıbb vállalásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felsı határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján ajánlatkérı elıírja, hogy a Jótállás vállalt idıtartama 24 hónapnál
kedvezıtlenebb (rövidebb) nem lehet. Ajánlattevınek a 24 hónapon felül vállalt idıtartamot
kell megadnia hónapokban az ajánlatban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsı határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2.Mőszaki segítségnyújtás - kiszállási idı a vállalt jótállási idı alatt, a hiba
bejelentésétılszámítva (órában; maximum 72 óra) részszempont esetén ajánlatkérı a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték órában megadva a
legkedvezıbb, az ajánlatkérı a legkedvezıbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsı
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ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontozás két tizedesjegy
pontossággal történik.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsı határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3. Egyösszegő vállalkozási díj (nettó, HUF) részszempont esetén ajánlatkérı a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezıbb, az ajánlatkérı a
legkedvezıbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felsı ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az
értékelési szemponton belül az ajánlatkérı a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két
tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felsı határa. Pmin: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelınyösebb
ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok
szerinti súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevı összesített pontszámát. Az eljárás
nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérı ajánlattevı.
15) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevıknek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2)
bekezdés szerinti egyszerő nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
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15) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 115. § (2) bekezdés vonatkozó elıírása szerint az ajánlatkérı az eljárásban nem
köteles alkalmassági követelményeket elıírni.
Ajánlatkérı jelen eljárásban alkalmassági követelményeket nem ír elı, mivel a Kbt. 115. §
(2) bekezdés szerint a felhívott gazdasági szereplık szerzıdés teljesítésére való
alkalmasságát a kiválasztásuk során megítélte; mely szerint teljesíteni képesek.
16) Az ajánlattételi határidı, Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
2018. április 05. (csütörtök)11:00 óráig
KANIZSABER Kft 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50.
A benyújtás személyesen, vagy postai úton történhet.
17) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
18) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye:
2018. április 05. (csütörtök) 11:00 óra
KANIZSABER Kft 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50. szám alatti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán résztvevıkrıl a Kbt. 68. § (3) bekezdésében intézkedik.
19) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama:
Az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében 60 nap az ajánlattételi
határidı lejártától számítva.
20) Az ajánlati biztosíték elıírásaira vonatkozó információk:
Az ajánlatkérı jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték
adásához.
21) A szerzıdés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Késedelmi kötbér mértéke: 100.000,- Ft/nap, de maximum a nettó, szerzıdéses összeg 10
%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerzıdés szerinti, Áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 20 %-a.
22) Az összegzés megküldésének és a szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
Összegzés megküldésének tervezett idıpontja(várhatóan az ajánlatok bontását követı 20.
napon):
2018. április 25. nap – ig.
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja(várhatóan az Összegzés megküldését követı 5. napon,
Kbt. 115. § (2) bek.): 2018. május 02. napján
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Helye: Fityeház Község Önkormányzata 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.)
23) Egyéb információk:
1. Ajánlattevınek kiegészítı tájékoztatás kérésére a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint van lehetısége.
2.Ajánlatkérı konzultációt nem tart, a helyszín megtekintése munkaidıben biztosított.
3. Ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésekben, a
Kbt. 66. § (6) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakról.
4. A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelıen az elıírt dokumentumok egyszerő másolatban
is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a kezességvállaló
nyilatkozatot – amennyiben releváns -, amelyeket eredeti példányban szükséges csatolni.
5. Ajánlatkérı alkalmassági feltételeket nem határozott meg.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevı, illetve az ajánlatban megjelölt
alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyzı által hitelesített aláírási
címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése elıírásainak megfelelıen elkészített, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerő másolatát. Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró)
személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell
igazolni.
7. Ajánlatkérı az aláírási jogosultságok ellenırzése céljából az ajánlattevı adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenırzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevı
adatai nem találhatók meg, akkor az ajánlattételi határidıt megelızı, 30 napnál nem régebbi
cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerő másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
8. Ajánlatkérı a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján elıírja, hogy a szerzıdés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetıség. Közös ajánlattétel esetén a
Kbt.35. §-a szerint a vezetı céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevıknek egyetemleges
felelısséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlathoz
csatolni szükséges.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevık által cégszerően aláírt közös
ajánlattevıi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevık adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezetı ajánlattevı megnevezését, aki jogosult a közös
ajánlattevık képviseletére (a közös ajánlattevık képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös ajánlattevık megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevık a szerzıdés teljesítéséért
egyetemleges felelısséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerzıdés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevık közötti együttmőködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok
teljesítésének %-os megoszlását, az egymás közötti elszámolás módját.
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9. Ajánlattevı a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
•

Teljes körő építési vagyonbiztosítást a szerzıdés tárgyára a szerzıdéses érték
mértékéig és valamennyi, a szerzıdéses cél elérése céljából az építési területen
található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdı idıpontjától a
mőszaki átadás-átvétel lezárásáig.

•

Ajánlatkérı a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján elıírja, hogy az
ajánlattevıként szerzıdı fél köteles – legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára –
felelısségbiztosítási szerzıdést kötni, vagy meglévı felelısségbiztosítását
kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az elıírt felelısségbiztosítási mértékre
tekintettel. Megrendelı az alábbi biztosítási mértékeket írja elı: kártérítési limit: 10
millió Ft/év, káreseményenként 5 millió forint/kár

Ajánlattevı a biztosítások meglétét a szerzıdéskötést követıen 5 napon belül köteles
bizonylatolni.
10. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a
tartalommal rendelkezı oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
11. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplı dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
12. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elıtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
13. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevı az ajánlatában – kifejezetten és
elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
14. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatot egy eredeti példányban papír alapon,
roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani, valamint egy példányban
elektronikus adathordozón (CD/DVD). Az elektronikus példánynak az eredeti, teljes
terjedelmő, aláírt ajánlatot kell tartalmaznia oly módon, hogy az ne legyen módosítható
(lehetıség szerint pdf. formátumban), továbbá az ajánlati ár ellenırzéséhez a költségvetést
(tételes ajánlatot) kell tartalmaznia excel. formátumban. Az 1 példány (nyomtatott) ajánlatot
az 1 példány CD/DVD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A
csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: Ajánlat „Fityeház – energetikai fejlesztés”,
valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidı lejártáig!”
15. Roncsolásmentes kötés: A papíralapú ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni,
a csomót matricával az ajánlat elsı, vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl az erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
16. Az ajánlatban lévı minden nyilatkozatot cégszerően alá kell írni az erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos
meghatalmazást kaptak.
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17. Amennyiben a benyújtott papíralapú példány és az elektronikuspéldány között eltérés
van, úgy ajánlatkérı az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott
ajánlatot tekinti irányadónak, ezen ajánlat kerül értékelésre.
18. Az ajánlatok közvetlenül (személyes átadás) vagy postai úton (futárszolgálat útján is)
benyújthatók az ajánlattételi határidı lejártáig. Postai feladás (futárszolgálat igénybevétele)
esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidı lejártáig igazolható módon meg kell
érkeznie.
19. Ajánlatkérı a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
Ajánlatkérı jelzi, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlás során az ajánlattevı az ajánlatban korábban nem
szereplı gazdasági szereplıt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplıre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
20. Amennyiben az ajánlatkérı a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti Összegzésben a második
legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is meghatározza, a nyertes ajánlattevı visszalépése
esetén ezzel az ajánlattevıvel köthet szerzıdést.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrıl szóló
2015. évi CXLIII. törvény, a végrehajtási utasítások, valamint a kapcsolódó jogszabályok
elıírásai szerint kell eljárni.
24) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2018. március 20.
Ellenjegyezte:

KANIZSABER Kft
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