Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata

Postai cím: Budai út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU 211

Postai irányítószám:
2462

Kapcsolattartó személy: Kovács Lajos Attila
E-mail: kovacs.lajos@martonvasar.hu
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)www.martonvasar.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

Nemzeti
azonosítószám:
AK17367
Ország: Magyarország
Telefon:
+36 22 569 209
Fax: +36 22 460 229

I.2) Közös közbeszerzés
A közbeszerzés nem közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_c4z9m2/index.html
(URL)
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
o a fent említett cím
X másik cím: DUOVIRI Kft.; 1141 Budapest, Tihamér utca 32.; kozbeszerzes@duoviri.hu; Fax:
+36 1 700 22 38
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
□ elektronikus úton: (URL)
o a fent említett címre
X a következő címre: Martonvásár Város Önkormányzata, 2462 Martonvásár, Budai út 13.,
polgármesteri titkárság
(adjon meg másik címet)
□ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
X Regionális/helyi szintű
□ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]
□ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások
□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
□ Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
□ Villamos energia
□ Földgáz és kőolaj kitermelése
□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
□ Víz
□ Postai szolgáltatások

□ Vasúti szolgáltatások
□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások
□ Kikötői tevékenységek
□ Repülőtéri tevékenységek
□ Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása Hivatkozási szám: --II.1.2) Fő CPV-kód: 45.00.00.00-7
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása
II.1.5) Becsült érték: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
o Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók12 o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak
egy részre
□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás műszaki, gazdasági szempontból
oszthatatlan. A megvalósítás érdekében szükséges, hogy a magas- és mélyépítési munkák egy
vállalkozói szerződésben szerepeljenek, hogy azok egyazon épület részeként valósulnak meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése1
II.2.1) Elnevezés:
Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása
II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 45.21.42.00-2
Kiegészítő CPV-kód:

Rész száma:

II.2.3) A teljesítés helye: Magyarország, Fejér megye, Martonvásár hrsz. 650/3
NUTS-kód: HU 211
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
A) Három szintes új épületrész (földszint + két emelet) építészeti és kapcsolódó szakági kivitelezési
feladatainak elvégzése mintegy 859 m2-en, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.
B) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes
kiegészítő tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint:
A kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek
elkészítése. Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése is. A
megvalósulási tervdokumentációt papíron és digitálisan, PDF-ben és szerkeszthető (dwg., és pln.)
formátumban is át kell adnia a nyertes ajánlattevőnek.(a továbbiakban: Létesítmény)
C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó
rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc
nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti
időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.
II.2.5) Értékelési szempontok

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány) alapján a
következő értékelési szempontok szerint értékeli:
súlyszám
1. Ajánlati Ár (nettó HUF)
70
2. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap)
10
3. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap)
10
4. A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap)
10
II.2.6) Becsült érték:2
Érték Áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 315
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható o igen X nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók o igen X nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
o igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely - a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt.114.§ (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 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. A Kbt.67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az
ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.62.§ (1)-(2)
bekezdésében előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró
ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt.64.§ (2) bekezdése szerint, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti –
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő

mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a Kbt.67.§ (1)
bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában benyújtott ajánlattevői nyilatkozatok nem lehetnek az
eljárást megindító felhívás megküldésének napjától régebbi keltezésűek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: o Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Az ajánlatkérő a jelen eljárásban gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2 Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek):2

A gazdasági szereplő Kbt.114.§ (2) bekezdése M.1.
szerint nyújtsa be a Kbt.67.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát. A gazdasági szereplő ebben csupán Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére,
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni amennyiben az eljárást megindító felhívás
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az megküldésétől visszafelé számított öt évben (60
alkalmassági
követelmények
teljesítésére hónapban) rendelkezik legalább egy darab, sikeres
vonatkozó részletes adatokat nem köteles műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt, legalább
500 m2alapterületű új épületre vonatkozó
megadni.
magasépítési kivitelezési referenciamunkával.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a)
alapján az alkalmassági követelményekre bekezdés a) pont alapján az ajánlatkérő az eljárást
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott megindító felhívás megküldésétől visszafelé
ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges számított öt év (60 hónap) alatt befejezett [sikeres
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági (rész)műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt], de
követelményeknek:
legfeljebb az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított nyolc éven (96
M.1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat
bekezdés a) pont szerinti alkalmasságot a veszi figyelembe.
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3)
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján
adott
igazolással
kell
igazolni. az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban annak igazolását, ha a referencia követelményben
meg
kell
adni
legalább: foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként
- a szerződést kötő másik fél nevét, valósult meg.
- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát
igazoló
személy
nevét,
elérhetőségét
- az alkalmassági feltétel igazolásához szükséges Épület alatt az épített környezet alakításáról és
mennyiségi
adatot, védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott
fogalom
értendő.
- az építési beruházás (referencia) tárgyát, az így
alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi
adatot
(az
előírt
alkalmassági Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem
minimumkövetelményeknek
megfelelően Magyarországon teljesített referencia kerül
ismertetésre, akkor az épület fogalma alatt az adott
részletezett tartalommal),
- a teljesítés kezdő időpontját év/hónap/nap ország jogrendje szerinti épület vagy azzal
egyenértékű fogalmat kell érteni.
pontossággal

- a sikeres (részteljesítés esetében az adott részre Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem
vonatkozó) műszaki átadás-átvételi eljárás került meghatározásra, ennek indokolása:2
lezárásának
időpontját
év/hónap/nap
pontossággal,
- a teljesítés helyét.
- továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3)
bekezdés szerinti adatokat a szerződés
részteljesítése alapján kiállított igazolásban a
részteljesítés vonatkozásában kell megadni oly
módon, hogy tájékoztató jelleggel az érintett
szerződés teljes tárgyának a megjelölése is
feltüntetésre kerül.
A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt
alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés tekintetében az ajánlatkérő kizárólag az
alkalmassági minimumkövetelmény körében
vizsgáltakat veszi figyelembe, így amennyiben a
referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük
az alkalmasság igazolásához szükséges adatokat
elkülönítve úgy feltüntetni, hogy az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés megállapítható
legyen.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése
során az alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás
alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy
alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott
feladat(ok) tárgya, mennyisége vagy %-os aránya,
illetve ennek vagy ezek ellenértéke is
meghatározandó, ugyanis ajánlatkérő csak és
kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot
igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét,
mennyiségét, hányadát, értékét veszi figyelembe
az
alkalmassági
követelményeknek
való
megfelelés
vizsgálata
során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására referenciaként, illetve árbevételként a
projekttársaság
mindazon
tulajdonosai

bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen
részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság
időközben
megszűnt.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5)
bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - 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 építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból
részesült.
A benyújtott referenciaigazolásából - amennyiben
az alkalmasság igazolása a 321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése alapján történik
- a fenti körülményeknek egyértelműen ki kell
derülnie.
M.2. A 321/2015. Korm. rendelet 21.§ (2)
bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az M.2. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés
alkalmassági feltétel igazolására bemutatni és a teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az
teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) alábbi szakemberrel:
megnevezését, az alkalmassági körben előírt M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését. képzettséggel
és
szakmai
tapasztalattal
M.2. alkalmassági feltétel vonatkozásában a rendelkezik:
szakember(ek) megnevezése az ajánlatba csatolt Képzettség és szakmai gyakorlati idő:
nyilatkozat benyújtásával történik.
szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján
• „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció
feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
betöltésére
előírt
266/2013
(VII.11.)
o amennyiben a bemutatott szakember Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
érvényes
jogosultsága
szerepel
a műszaki vezetés 1. rész általános építmények
szakmavégzési
jogosultságot
igazoló felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont
kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt építési szakterület MV-É jelölésű felelős műszaki
kategóriára
vonatkozó
kamarai
„Képzettség és szakmai gyakorlati idő” vezetői
nyilvántartásba
vételhez
szükséges
jogszabályi
feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe
vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az feltételeknek.
illetékes szakmai szervezet (kamara) által M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi
vezetett nyilvántartásban (ez esetben a képzettséggel
és
szakmai
tapasztalattal
szakember
képzettségét
igazoló rendelkezik:
dokumentumok csatolása nem szükséges, Képzettség és szakmai gyakorlati idő:
ugyanakkor elvárás olyan adattartalom
megadása, mely az ajánlatkérő számára az szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján
megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció

ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus betöltésére
előírt
266/2013
(VII.11.)
elérési útvonal, vagy tagi azonosító Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
megadása]);
műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki
o amennyiben a bemutatott szakember nem vezetői szakterületek 3. pont építménygépészeti
szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem szakterület MV-ÉG jelölésű felelős műszaki
kategóriára
vonatkozó
kamarai
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de vezetői
a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi
„Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételeknek.
feltételnek való megfelelés igazolásához a M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű képzettséggel
és
szakmai
tapasztalattal
másolata nyújtandó be (ez esetben a rendelkezik:
szakember
képzettségét
igazoló Képzettség és szakmai gyakorlati idő:
dokumentumok csatolása nem szükséges); szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján
o egyéb esetben a „Képzettség és szakmai megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció
gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés - betöltésére
előírt
266/2013
(VII.11.)
az adott jogosultság megszerzéséhez Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
szükséges képzettség és szakmai gyakorlati műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki
idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a vezetői
szakterületek
5.
pont
szakmai
gyakorlati
idő építményvillamossági
szakterület
MV-ÉV
megállapíthatóságához
szükséges jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára
részletezettségű önéletrajz és a képzettséget vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez
bizonyító dokumentum (egyszerű másolat) szükséges jogszabályi feltételeknek.
alapján történik, melyeket az ajánlatnak Megfelelőség esetén a szakemberek között átfedés
tartalmaznia kell.
megengedett, azaz egy szakember több pozícióra
Az M.2. pont szerinti szakemberek is megajánlható.
tekintetében az ajánlatkérő elfogadja a
korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal
megegyező szakmai területre vonatkozó,
egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2)
bekezdése szerint építési beruházás közbeszerzése
esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó
kivitelezői
névjegyzékében
megjelenített 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 a 21. § (2) bekezdésében
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ebben az esetben a követelmény és a megfelelést
igazoló
dokumentum
helyének
pontos
megjelölését az ajánlatban meg kell adni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti
igazolási módra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt

alkalmassági
követelményeknek
a
közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak
a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.
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 vagy amelyeknek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével 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.
A Kbt.65.§ (9) bekezdés alapján a Kbt.
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt,
szakemberek – azok végzettségére, képzettségére
– rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra
vonatkozó
követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra
szükség van, amely – az ajánlattevő saját
kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A
Kbt.65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A
Kbt.65.§
(7)
bekezdés
szerinti
kötelezettségvállalásnak
a
referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania,
hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a

szerződés teljesítésében.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.
§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek –
kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató
ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2
□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
III.1.6) A szerződés biztosítékai:2
Az ajánlatkérő a szerződés biztosítékaiként többek között kötbérek vállalását írja elő a Ptk.6:186.§
(1) bekezdése alapján, miszerint a "kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést".
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidő
tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A kötbér napi összege az Ajánlati Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 0,5
%-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére
vonatkozó kötelezettsége a teljesítési határidő vonatkozásában a 20 késedelmes napnak megfelelő
összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni, valamint a teljesítési
biztosíték igénybevételére és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.
Teljesítés elmaradása miatti kötbér: A teljesítés elmaradásának időpontjában az Ajánlati Ár
(szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) teljesítésigazolással még le nem igazolt
értékének 20 %-a.
Jótállás: A nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
kezdődően 60 hónap időtartamban jótállási kötelezettséggel tartozik.
Jóteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti jóteljesítési
biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. A jóteljesítési biztosíték a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítéka, a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeinek teljesítését
biztosítja. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a
sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a

jótállás 1-24. hónapjában az Ajánlati Ár (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás)
5%-ának megfelelő forint összeg, azt követően a jótállás végéig az Ajánlati Ár (szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 2%-ának megfelelő forint összeg
Szavatosság: Nyertes ajánlattevő a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint kerülnek kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A nyertes ajánlattevő a Kbt.135.§ (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított
- teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételére jogosult. Az előleg
kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül- történik. Az előleg visszafizetésének ütemezése:
az egyes számlákból az adott számlának az Ajánlati Árhoz viszonyított arányának megfelelően kerül
levonásra.
Az ajánlatkérő három részszámla és a végszámla kiállítására ad lehetőséget. Az ajánlatkérő
számlázási lehetőséget legalább 25%-os, legalább 50%-os, legalább 75%-os és 100%-os megvalósult
készültség esetén biztosít, azaz a nyertes ajánlattevőnek a megadott készültségi fok elérésekor, illetve
választása szerint azt követően van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárása minősül. A nyertes ajánlattevő számláit teljesítésarányosan nyújthatja
be, azaz a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A nyertes ajánlattevő által benyújtott részszámlák, illetve végszámla ellenértékét az ajánlatkérő
teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a nyertes ajánlattevő bankszámlájára
történő átutalással. Az ajánlatkérő, amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
és (3) bekezdés rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. A Kbt.135.§ (5)
bekezdése alapján az ajánlatkérő biztosítja részszámlák kibocsátásának lehetőségét. A teljesítés
ajánlatkérő általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Kbt.135.§ (1) és (2) bekezdései
az irányadóak. A Kbt.135.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.
Az ajánlatkérő a kifizetéseknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A §-ának megfelelően
jár el. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1)
bekezdésének b) pontja hatálya alá esik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés
pénzneme: magyar forint (HUF). Az Áfa a hatályos jogszabályok szerint fizetendő.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Az ajánlatkérő projekttársaság alapítását az
önálló ajánlattevő és a közös ajánlattevő nyertes ajánlattevők tekintetében is kizárja. (Kbt.35.§ (8)
bekezdés)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: A jelen eljárás a Kbt.115.§ (1) bekezdése alapján a nyílt eljárásnak a
Kbt.115.§-ában foglalt eltéréseivel kerül lefolytatásra.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos
eljárás esetében)
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/08/18 Helyi idő: 10.00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)

Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/18 Helyi idő: 10.00 óra Hely: Martonvásár Város Önkormányzata, 2462
Martonvásár, Budai út 13., tárgyaló terem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt.68.§ (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárásra
egyebekben a Kbt.68.§(4) és (6) bekezdései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem
A további felhívások megküldésének tervezett ideje:2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
□ A megrendelés elektronikus úton történik
□ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
□ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték
□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: --A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:---Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: --Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ2
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
□ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám:2
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot megadásra kerül:
Az első értékelési szempont esetében: az Ajánlati Árra érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a
ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) alpontjában szereplő relatív
módszer, a fordított arányosítás képletével történik.
A 2, 3., és 4. értékelési szempont esetében: a III.1.3. M.2.1., M.2.2., M.2.3. pont szerinti szakemberek
többlet szakmai tapasztalatára (hónap) érkezett ajánlattevői megajánlások esetében a ponthatárok
közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.
december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontjában szereplő relatív módszer, az
egyenes arányosítás képletével történik.
Az ajánlatkérő 24 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb mértéket, melyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő
1 hónap alatt harminc napos időtartamot ért. Többlet szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az adott
szakember esetében az alkalmassági feltételben [jelen felhívás III.1.3) M.2.1., M.2.2., M.2.3. pont]
meghatározott, az alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó
időtartamú gyakorlatot (többlettapasztalatot) fogadja el. Az így meghatározott többlet szakmai
tapasztalatnak az adott alkalmassági feltételben meghatározott szakmagyakorlási tevékenységi
szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat fogadható el. Az az ajánlat, amelyikben nulla hónap a
többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás, a pontskála alsó értékét kapja.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
• Az ajánlatkérő csak egy személyt vizsgál, megajánlás az egyes értékelési szempontok
vonatkozásában csak egy személyre tehető.

•

•

Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés esetén az ajánlatkérő a
szakemberek közötti átfedést lehetővé tette. Amennyiben az ajánlattevő a jelen felhívás
III.1.3) M.2.1.-M.2.3.) pontokban meghatározott több pozícióra is ugyanazt a személyt
ajánlja meg, akkor a megajánlott szakembernek az értékelés körébe vont többlet
tapasztalattal a megajánlással érintett szakmagyakorlási szakterületeken külön-külön
rendelkeznie kell a fent megadottak szerint.
Az adott szakterületen bemutatott többlet szakmai tapasztalatnak átfedések nélkül kell
teljesítenie a szakmai ajánlatban megadott értéket, azaz időben egymással
párhuzamosan végzett munkák esetében az időszak csak egyszer vehető figyelembe.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
Jelen eljárásban nem alkalmazandó.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét nem az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - a Kbt.67.§ (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat alapján- nem az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.A Kbt.39.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – közvetlenül,
korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.
A hozzáférés adatai: http://utsz.hu/projektek/projekt_c4z9m2/index.html
A Kbt.50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen a fenti elérhetőséges elérhetőek.
2. Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt.56.§ és 114.§ (6) bekezdés rendelkezései szerint
nyújt. Az ajánlatkérő jelen eljárás során helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt.66.§ (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat),
valamint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat (Kbt.66.§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozat). Nemleges nyilatkozat is
csatolandó úgy a Kbt.66.§ (6) bekezdés a) pontja, mint értelemszerűen a Kbt.66.§ (6) bekezdés b)
pontja vonatkozásában.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(Kbt.66.§ (2) bekezdés).
5. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt.66.§ (4) bekezdés)
6. Az ajánlatkérő élhet a Kbt.131.§ (4) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
7. Ajánlatkérő előírja – amennyiben ez az adott ajánlattevő, az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (Kbt.65.§ (7) bekezdés) esetében
értelmezhető, azaz jogszabály alapján ilyennel rendelkezik vagy ilyennel rendelkeznie kell - az

ajánlatban szereplő nyilatkozatokat, kimutatásokat, leírásokat stb. az ajánlattevő, az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről
aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi aláírás mintájának (2006. évi
V. törvény 9.§ (1) bekezdés) a csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat, kimutatásokat,
leírásokat cégjegyzésre nem jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre
jogosult személy vagy személyek által adott – a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos
meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók
aláírási címpéldányát, vagy ügyvédi aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés) is.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás körének a meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie.
8. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 68. § (2)
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. (Kbt.47.§ (2) bekezdés).
9. A Kbt.115.§ (4) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
10. A jelen felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási rendeletek vonatkozó
rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. A Kbt. 68.§ (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja az ajánlatok papír alapon történő
benyújtását. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány (1
db CD vagy DVD) benyújtását is a dokumentációban részletezettek szerint. Esetleges eltérés esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
12. Nyilatkozatok, okiratok, dokumentumok: Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (4), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell] és - adott esetben
-a Kbt.65.§(7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, dokumentumokat.
13. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) és 39.§ (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő
kifejezetten utal arra, hogy az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény
esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai
jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.
14. Közös ajánlattétel esetén a tagok között született együttműködési megállapodást az ajánlathoz
mellékelni kell.
15. Az ajánlatok a jelen felhívás megküldésének időpontjától munkanapokon hétfőtől csütörtökig
10.00 óra és 15.00 óra között, pénteken 10.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján
8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be. Cím: Martonvásár Város Önkormányzata,
2462 Martonvásár, Budai u. 13., polgármesteri titkárság
16. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást, nyilatkozatot és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős

fordítását is köteles elfogadni a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján.
17. A jelen felhívásban megadott időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
18. Az ajánlatok elkészítésének költségei az ajánlattevőket terheli.
19. A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra, védjegyre, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való
hivatkozást tartalmaz, az csak az adott dolog jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt
és a megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az
egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell.
20. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az ajánlatkérő teljes körű,
területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez. Az ajánlatkérő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás (terv) átdolgozására, módosítására,
engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. Ezen jogok ellenértékét az Ajánlati Ár tartalmazza.
21. Az ajánlatkérő a részére átutalt összegek után (szerződéses biztosíték) kamatot nem fizet.
22. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2.1., M.2.2., M.2.3. pont szerinti szakemberek
nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai
regisztrációval fognak rendelkezni. Az ajánlattevőnek nyilatkozatban tudomásul kell vennie, hogy a
regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§ (4) alapján és az
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
23. A szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás szükséges, ezért amennyiben a szerződés
teljesítésében a nyertes ajánlattevő részéről részt vevő szakemberek nem vagy a szerződés
teljesítéséhez nem megfelelő szinten beszélnek magyarul, a nyertes ajánlattevő saját költségére
szaktolmács folyamatos biztosítására köteles. A szaktolmács biztosításának a költségeit a megajánlott
ellenszolgáltatás tartalmazza.
24. Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra,
jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is,
figyelemmel a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
25. A Kbt.67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania az arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha
az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
26. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt.134.§ (5) bekezdés).
27. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban a Kbt.65.§ (10) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
28. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a kivitelezési tevékenység vonatkozásában – legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést (CAR) kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által meghatározott alábbi feltételeknek
megfelelően: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 70.000.000,- HUF/év és
legalább 5.000.000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a nyertes ajánlattevőnek
rendelkezni. Közös nyertes ajánlattétel esetén az előírt biztosítással legalább a közös ajánlattétel egyik
tagjának rendelkeznie kell.
29. A Kbt.115.§ (6) bekezdése alapján a jelen eljárásban a Kbt. 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó,
hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna – nem

köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy
hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
30. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: Kollmann Örs László
Lajstromszám: 00273
31. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
32. Az ajánlatkérő jelzi, hogy a II.2.7. pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület szerződésben
foglalt átadásától számítandó.
VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2017/08/03

