ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000271772019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Neumann János Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Öntözési rendszer fejlesztése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Neumann János Egyetem

EKRSZ_
38535697

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Izsáki Út 10

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

Palkovics

palkovics.andras@kvk.uni-neumann.hu

Telefon:

András
+36 76501984

Fax:

+36 76501979

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

Kiss
Telefon:

EKR000271772019

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 17807811

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

1054

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

Fax:

+36 17978719

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi szervezet

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45232120-9

II.1.3) A szerződés tárgya:

Öntözési rendszer fejlesztése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Öntözési rendszer fejlesztése” CPV: 45232120-9 Öntözőrendszerek építése Építési beruházás ismertetése: Kecskemét, 0573/11, 0574,
0576, 0580/32, 0580/60, 0583, 0609/16 hrsz. alatti ingatlanokon létesítendő öntözőtelep vízilétesítményeit megépítse.
ENGEDÉLYEZETT- ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATAI: A beruházó a vízjogi
engedélyben szereplőket több ütemben szeretné megvalósítani. Első ütemben a T1 T2 kutak rekonstrukcióját melléfúrásos
technológiával. valamint a terven szereplő 1-1 szárnyvezetéket az új területek öntözésbe vonására a szükséges tervezett hidráns
kialakításokkal, meg kell oldani a jelenlegi vezeték és új vezeték összekötését, valamint a következő ütemben megvalósuló 1. sz.
gyűjtővezeték legkisebb üzemkieséssel járó csatlakoztathatóságához szükséges keresztező T idomok megépítését is, szükséges
műszaki terjedelmemben és kivitelben. Az ütem része a teljes csepegtető öntöző rendszer megvalósítása tervek szerint. VOR:
Objektum név: Objektum típus: AJT168 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T1 új öntöző kút kút AJT170 Neumann János
Egyetem Kecskemét öntöző telep T2 új öntöző kút kút AJT244 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T1 új öntöző kút
terhelési pont felszín alatti vízelvonási hely AJT248 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T2 új öntöző kút terhelési pont
felszín alatti vízelvonási hely AJT228 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep öntözőtelep AJT994 Alpár-Nyárlőrinci fcs. 23+
930 km keresztezés NJ Egyetem vezeték AJT996 Alpár-Nyárlőrinci fcs. 23+273 km keresztezés NJ Egyetem vezeték TERVEZETT
VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI: Az öntözőtelep helye: Kecskemét, 0573/11, 0574, 0576, 0580/32, 0580/60, 0583,
0609/16 hrsz. Vízellátás:jelen engedély szerinti tervezett, illetve meglévő fúrt kutakból A tervezett öntöző kutak adatai: Kutak EOVx
EOVy EOVz (mBf.) Helye (hrsz.) T1 174554 707253 108,8 Kecskemét, 0573/11 T2 174117 707402 108,8 Kecskemét, 0573/11
Tervezett talpmélység: - 35,00 m Csövezés: 0,0- -10,0 m Ø 324/308 mm acél iránycső 0,0- -35,0 m Ø 225/205 mm PVC cső Szűrözés: 18,0 - - 32,0 m között Vízhozam: 500 l/min. Öntözési mód: csepegtető és esőztető (párásító) Öntözött terület nagysága: 64,58 ha
Tervezett vízhasználat: Vízkészlet jellege: talajvíz Vízhasználat jellege:100% gazdasági célú öntözés Vízhasználat időszaka: időszakos (
március 1. – október 30.) Várható vízminőség: II. osztály Víztest mennyiségi állapot minősítése: jó Vízmérés tervezetten: vízmérőórával
Lekötött vízmennyiség: 147300 m3/év Az újonnan létesítendő 1-1. számú nyomócső az Alpár-Nyárlőrinci főcsatornát a 23+930 km
szelvényében keresztezi a meder fenék alatt 1,2 m mélységben. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna főbb műszaki adatai a keresztezés
szelvényében: Fenékesés: 0,032% Folyásfenék szint: 107,63 mBf. Mértékadó vízszint: 108,74 mBf. Középsebesség: 0,56 m/s
Fenékszélesség: 3,8 m Rézsühajlás: 1:2 Vízhozam (Q10%): 3,7 m3/s Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a
közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg. A
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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vagy napban:

120

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

Kecskemét, 0573/11, 0574, 0576, 0580/32, 0580/60, 0583, 0609/16 hrsz. (NUTS: HU331)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tételt tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat
magában foglaló, összetett feladat képezi.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Öntözési rendszer fejlesztése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45232120-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

Kecskemét, 0573/11, 0574, 0576, 0580/32, 0580/60, 0583, 0609/16 hrsz. (NUTS: HU331)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Öntözési rendszer fejlesztése” CPV: 45232120-9 Öntözőrendszerek építése Építési beruházás ismertetése: Kecskemét, 0573/11, 0574,
0576, 0580/32, 0580/60, 0583, 0609/16 hrsz. alatti ingatlanokon létesítendő öntözőtelep vízilétesítményeit megépítse.
ENGEDÉLYEZETT- ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATAI: A beruházó a vízjogi
engedélyben szereplőket több ütemben szeretné megvalósítani. Első ütemben a T1 T2 kutak rekonstrukcióját melléfúrásos
technológiával. valamint a terven szereplő 1-1 szárnyvezetéket az új területek öntözésbe vonására a szükséges tervezett hidráns
kialakításokkal, meg kell oldani a jelenlegi vezeték és új vezeték összekötését, valamint a következő ütemben megvalósuló 1. sz.
gyűjtővezeték legkisebb üzemkieséssel járó csatlakoztathatóságához szükséges keresztező T idomok megépítését is, szükséges
műszaki terjedelmemben és kivitelben. Az ütem része a teljes csepegtető öntöző rendszer megvalósítása tervek szerint. VOR:
Objektum név: Objektum típus: AJT168 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T1 új öntöző kút kút AJT170 Neumann János
Egyetem Kecskemét öntöző telep T2 új öntöző kút kút AJT244 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T1 új öntöző kút
terhelési pont felszín alatti vízelvonási hely AJT248 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep T2 új öntöző kút terhelési pont
felszín alatti vízelvonási hely AJT228 Neumann János Egyetem Kecskemét öntöző telep öntözőtelep AJT994 Alpár-Nyárlőrinci fcs. 23+
930 km keresztezés NJ Egyetem vezeték AJT996 Alpár-Nyárlőrinci fcs. 23+273 km keresztezés NJ Egyetem vezeték TERVEZETT
VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI: Az öntözőtelep helye: Kecskemét, 0573/11, 0574, 0576, 0580/32, 0580/60, 0583,
0609/16 hrsz. Vízellátás:jelen engedély szerinti tervezett, illetve meglévő fúrt kutakból A tervezett öntöző kutak adatai: Kutak EOVx
EOVy EOVz (mBf.) Helye (hrsz.) T1 174554 707253 108,8 Kecskemét, 0573/11 T2 174117 707402 108,8 Kecskemét, 0573/11
Tervezett talpmélység: - 35,00 m Csövezés: 0,0- -10,0 m Ø 324/308 mm acél iránycső 0,0- -35,0 m Ø 225/205 mm PVC cső Szűrözés: 18,0 - - 32,0 m között Vízhozam: 500 l/min. Öntözési mód: csepegtető és esőztető (párásító) Öntözött terület nagysága: 64,58 ha
Tervezett vízhasználat: Vízkészlet jellege: talajvíz Vízhasználat jellege:100% gazdasági célú öntözés Vízhasználat időszaka: időszakos (
március 1. – október 30.) Várható vízminőség: II. osztály Víztest mennyiségi állapot minősítése: jó Vízmérés tervezetten: vízmérőórával
Lekötött vízmennyiség: 147300 m3/év Az újonnan létesítendő 1-1. számú nyomócső az Alpár-Nyárlőrinci főcsatornát a 23+930 km
szelvényében keresztezi a meder fenék alatt 1,2 m mélységben. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna főbb műszaki adatai a keresztezés
szelvényében: Fenékesés: 0,032% Folyásfenék szint: 107,63 mBf. Mértékadó vízszint: 108,74 mBf. Középsebesség: 0,56 m/s
Fenékszélesség: 3,8 m Rézsühajlás: 1:2 Vízhozam (Q10%): 3,7 m3/s Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a
közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg. A
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
2. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)

Súlyszám
15

3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 15

EKR000271772019

24 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

120

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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

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

Nem

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

Nem

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

Igen

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

II.2.12) További információ:
II.1.5. és a II.2.7.) ponthoz kiegészítő információ: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés aláírásától számított 120 nap.
A szerződés teljesítésének határideje a mikroöntözési rendszer vonatkozásában: a szerződéskötés aláírásától számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése
tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a
tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
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megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1
. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.): 6:187. §-ára, amely alapján
: - Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. - Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. Ajánlatkérő hibás teljesítési, meghiúsulási és késedelmi
kötbért, valamint jótállást alkalmaz. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) vannak feltüntetve.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő 3 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Az igazolt teljesítést
követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés
rendelkezéseire. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet kikötni. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A számlán fel kell tüntetni
a projekt azonosító számát is (EFOP-3.6.2-16-2017-00012) Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás rendjére és a
finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlattevők kötelesek figyelembe
venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az építési tevékenység engedélyköteles,
ezért az általános forgalmi adót a megrendelő fizeti (fordított ÁFA). Részletek a közbeszerzési dokumentumokban vannak feltüntetve.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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

EKR000271772019

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

2019.04.03

15:00

óra/perc

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

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2019.04.03

17:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell
elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban
is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (
dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni
az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. 2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell
tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 3. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: a. az ajánlatot aláíró
(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; Egyéni vállalkozónál, az egyéni
vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni
vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (
pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). b. a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; c. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az
ajánlatához kapcsolódóan. 4. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a
kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki.
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Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés
rendelkezéseit. 6. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7. Nyertes ajánlattevő köteles – a
322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 10.000.000,- Ft/kár, illetve 20.000.000,- Ft
/év összegű, építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti
összegre kiterjeszteni. 8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fodor Péter, lajstromszám: 00907. 9. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden információt. A
részletes ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.22
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