AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Ajánlattevő!
A Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt
(a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat elvégzésére a
felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.
1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
Név:
Székhely:

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.

Kapcsolattartási pontok
Címzett:
Török László ügyvezető igazgató
Telefonszám: 06 88 566 140
E-mail:
info@veszpremzoo.hu
Az eljárással kapcsolatban további információk az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhetők:
Név:
Címzett:
Postai cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
dr. Víg Levente - felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
1146 Budapest, Francia út 54.
+36 30/633-3643
vig.levente@standarp.hu

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást folytat le, melynek értelmében legalább négy ajánlattevőnek köteles
egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.
3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérő külön ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési dokumentum) készít, amit az
ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, ingyenesen bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 120. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint: A teljes közbeszerzési
dokumentum elektronikus úton térítésmentesen elérhető valamennyi érdeklődő gazdasági
szereplő számára az alábbi webcímen: www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu

4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
4.1./ Tárgya:
A Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. saját tulajdonú telkén dinoszauruszpark és a hozzá
kapcsolódó ajándékbolt építési munkáinak elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált
egyösszegű átalányáron.
4.2./ Mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
BONTÁSI MUNKÁK
A meglévő kerítések, közművek, bútorok egyéb műtárgyak bontása. Bizonyos felszíni
közmű műtárgyak, szabadtéri bútorok a kialakítandó sétány vagy egyéb elemek miatt
bontandók:
-beton szerkezetű, fa támlás padok 22db
-kerti szaletli és kemece kompletten 1 db
-közvilágítási oszlop, lámpafejjel 4db
Aszfalt útpálya bontása
A terület középső feltáró útja is elbontásra kerül. A dinoszaurusz park déli végétől a
jelenlegi „B” szállásépület bejáratáig.Egyéb
A park bejárati kapuzatánál a belső kerítés 3 m-es szakaszon bontandó, az állatkert területén
lévő nádszövetes kerítés szintén bontandó és átalakítandó a tervezett szélességig.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Ajándékbolt építése:
Rövid építészeti leírás: A tervezett épület 8,86x5,41 m befoglaló méretű, egyszerű,
lapostetős, faszerkezetű, pavilon jellegű építmény, 1 db árusító térrel.
Látogatói sétány(gyalogút) építése:
A gyalogutak 5 cm-re tömörített murva burkolattal (frakció:0-8) készülnek, min 15cm-es
helyi dolomit kőzúzalék vagy murva tömörített alépítményen.
Korlátépítés látogatói útvonal mentén:
A tervezett korlátok beton alapba befogott akácfa oszlopokból és szélezetlen akác
deszkából készülnek.
Információs táblák előkészítése:
Az információs táblák (kiállított szobronként 1-1 db készül) előkészítéseként 1 db
korlátoszloppal azonos kailakítású, de min. 1,5m magas oszlop készüljön, Építtető által
helyszínen kijelölt helyeken.
Bejárati kapuzat kialakítása:
A park megközelítése nyugati oldalról, az állatkert területéről történik. A kapuzat
kialakításához a meglévő HEA oszlopokra felszerelendő 2 db kapuszárny szükséges, amely
nyitott és rögzített állapotban bevezeti a látogatókat.
Kerítések építése
Északi oldalon a telekhatár mentén külső 2,30m (2m+30cm) magas határoló kerítés készül
3 sor szögesdróttal (30cm). A tervezett park déli oldalán belső elválasztó kerítés készül
nádszövet borítással. A keleti oldalon a meredek hegyoldal koronaélén, a balesetveszély
elhárítása végett 1 m magas kerítés készül. Két helyen rendszerkompatibilis kétszárnyú kapu
készül.
Kerti tó kialakítása:
A meglévő medence helyén a szerkezet megtartásával és a medence feltöltésével tófóliából
egyszerű 30-50cm mély vízfelület készítendő.
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Kertészeti munkák előkészítése:
A kertészeti munkák előkészítéseként növényültető gödrök készülnek költségvetésben
megadott méretekkel és mennyiségben. A gödrök helyét helyszíni művezetés keretében
és/vagy Építtető utasításai szerint határozzuk meg.
Közmű műtárgyainak takarása:
Elektromos felszíni közmű műtárgyak takarását szélezetlen akác deszkából (korlátokkal
azonos anyag) kell készíteni helyszíni méretvétel alapján.
Szobrok telepítésének előkészítése:
A parkba 30db kiállítási tárgy (dinoszaurusz szobor) kerül elhelyezésre. A szobrok külön,
önálló szerkezeti alapozást nem igényelnek, de a talpak alá 20cm megfelelő szilrádságú és
tömörített alépítmény (tömörített kavics/murva, zúzalék) szükséges. A szobrok pontos,
végleges helyét –a tereprendezés függvényében- a helyszínen fogjuk kijelölni, az
alépítmények mérete a szobrok nagyságától függően változó.
WC épület felújítása:
A meglévő wc épület a park vendégeit fogja kiszolgálni. A homlokzati felületei (többnyire fa
lambéria és vakolt) felújítandók, a külső nyílászárókkal együtt (ajtók) A belső helyiségekben
tisztasági festés készül.
FÖLDMUNKÁK
Viszonylag sík terület minél inkább oldott legyen és a szobrok ne egyszerre táruljanak fel
elénk. A dombokat helyben kitermelt anyagból kell építeni. Az állatkert területén
építkezésből kitermelt termőföld rendelkezésre áll, melynek becsült mennyisége 5000m3.
Az újonnan kialakított parkban az útépítéskor kitermelt humusz és termőföld (amennyiben
van) is felhasználható a dombok építésekor. Földkiemelések, gödörásás során a sziklás,
törmelékes altalaj is felhasználható a dombok alépítményeként. De minden dombon
legalább 1,5-2m magas termőföld réteget kell képezni! Építtető elvárása, hogy a lehető
legtöbb meglévő anyagot a legjobb organizációval, költséghatékonyan tudjuk felhasználni.
A 322/2015. (X. 30.) Korm 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű
helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
A közbeszerzés
tartalmazza.

részletes

műszaki

leírását

az

ajánlattételi

dokumentáció

5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45210000-2 (Magasépítési munka)
6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés
7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához
szükséges szakhatósági nyilatkozatok és a megvalósulási dokumentáció teljeskörű
biztosításával): 2016. április 20. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamáról a tárgyalás
keretében kíván Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel megállapodni.
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Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
8./ A TELJESÍTÉS HELYE
8200 Veszprém, 6353/2. hrsz.
9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Kbt. 135. § (3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.
Vállalkozó 1 db számlát nyújthat be.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján a végszámla részletekben történő
megfizetésében kíván ajánlattevőkkel megállapodni az alábbi ütemezés (fizetési
határidők) szerint:
a teljesítés elfogadást követő 15 napon belül kerülne kifizetésre a vállalkozási díj 30%-a, a
teljesítés elfogadást követő 45 napon belül a vállalkozási díj 30%-a és a teljesítés elfogadást
követő 90 napon belül a vállalkozási díj 40%-a.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan
annak 36/A. §-a;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a szerződésben
foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet köt ki.
A tartalékkeret felhasználásának szabályai:
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges, és a szerződés megkötésekor előre nem látható, nem tervezhető
munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy
Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.
Amennyiben az építési beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt válik
szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Megrendelő szakmai és
jogi szempontból jóváhagyja, ezen költségelemek a tartalékkeretéből kifizethetőek.
A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:
1. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken
kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A
vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a
kivitelezés között bekövetkezett változások.
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2. Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett
változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely
minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a
megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint a Vállalkozó
ésszerűsítési javaslata.
3. Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki
jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy
nem lehetett ismert.
4. Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után
vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el
költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja
a munkák elvégzését; a Megbízó költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása
és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó
számára vagy más módon a Megbízó érdekét szolgálja.
5. Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő
külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka esetében az alábbi elvek kerülnek
alkalmazásra: Pótmunka alatt azokat a munkákat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve
megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata a szerződéskötéskor
nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses akarat körén a szerződéskötés időpontjában.
Mivel a felek szándéka nem terjed ki ezeknek a munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen
ezek a tételek nem kerülnek feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó
tervdokumentációban, sem a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben.
A tartalékkeret terhére el nem számolható költségek:
1. A Vállalkozó szándékos mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkező
többletköltség nem elszámolható.
2. Az átalányáras szerződésre tekintettel a többletmunka nem elszámolható költség, kivéve a
Ptk. 6:245. §-a szerinti költséget.
10./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti
munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik
alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő
egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve részmunkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók
részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs
felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a
jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt
valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges
megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből
eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Többváltozatú ajánlat nem
tehető.
11./ KIZÁRÓ OKOK
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11.1./ Kizáró okok:
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését
írja elő.
11.2./A kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy ajánlattevő nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 321/ 2015 korm.rend. 8.§. i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia. A 321/ 2015 korm.rend 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
12./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
12.1./ Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha az előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó
– általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (földmunkák
kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
összesen nem érte el a 15 M Ft-ot. Amennyiben ajánlattevő újonnan piacra lépő
szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti
évek közbeszerzés tárgya (földmunkák kivitelezése) szerinti - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételének el kell érnie legalább a 10 M Ft-ot.
12.2./ Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján: az előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó – általános
forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (földmunkák kivitelezése)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott
esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat
benyújtása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

12.3./ Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé
számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt), összesen legalább 1 db, földmunkát is magában foglaló
magasépítési munka kivitelezésére vonatkozó referenciával, melyben az
ellenszolgáltatás összege összesen elérte vagy meghaladta a nettó 10 millió forintot.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított öt éven (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés
időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
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M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 1 fő, a szakmai
tapasztalattal és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés
irányításához szükséges MV-É (építési szakterület) kategóriájú (névjegyzéki jelölésű),
vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő
szakember.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat
tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység
gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000
(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti besorolást tekinti.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az
M.1. és M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az
M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha
az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az M.1. és M.2.
pontok szerinti igazolás benyújtását.

12.4./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától
visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadásátvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési
referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az
igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást
adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett
munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét és helyét, a
szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az
egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze
tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
7

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2)
bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése,
végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz
csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot, megadva, hogy a felelős műszaki vezető mely kamarai névjegyzékben
szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonal pontos megadásával, továbbá
csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

12.5./ Alkalmassági feltételnek való megfelelés:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a 12. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 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 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a
Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (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. Az a szervezet, amelynek adatait az a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

13./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el
[Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont].
Értékelési részszempont

Részszemponthoz
tartozó súlyszám

1. Árajánlat

50

2. Előteljesített naptári napok száma

25

3. Vállalt jótállás időtartama

25
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Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat):
Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében fordított arányosításon alapuló
bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint:
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra
az alábbiak szerint:
A legjobb
P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin
A vizsgált

ahol
P:
Pmax:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes
körű kivitelezésére megajánlott, a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű
átalányárnak minősülő nettó (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj képezi,
melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő
beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel
kell tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét
tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől
további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt
semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
A 2. és 3. számú bírálati részszempontok (az előteljesített naptári napok száma, illetve a
vállalt jótállás időtartama):
A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját az Ajánlatkérő által a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárásának napjára előírt teljesítési határidőhöz (2016. április 20.)
képest vállalt, előteljesített naptári napok számában kifejezett teljesítési határidő mértéke
képezi. A minimális vállalás: 1 nap. Amennyiben ajánlattevő nem kíván rövidebb teljesítési
határidőt vállalni, abban az esetben az ajánlat (mint az előírt minimális 1 napos vállalásnál
kedvezőtlenebb ajánlat) érvénytelennek minősül. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest
legrövidebb (legtöbb előteljesített napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó
ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot.
A 3. számú értékelési részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának a vállalt,
hónapokban kifejezett jótállás időtartama képezi. A 2. számú értékelési részszempont
esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 60 hónap, melyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A
megajánlott jótállás az előírt minimális 24 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet.
Ajánlatkérő a 2. és a 3. számú értékelési részszempont esetében az egyenes arányosításon
alapuló értékelési módszert alkalmazza:
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A vizsgált
P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb
ahol
P:
Pmax:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi
részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra)
adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően
összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két
tizedesjegyre kerekíti.

14./ HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő
rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el,
amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás
alkalmazása.

15./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2016. január hó 29. nap, 10:00 óra
Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni

16./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Kittenberger u. 17.
17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű
aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban
kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Dinoszauruszpark és a hozzá
kapcsolódó ajándékbolt építési munkáinak elvégzése – Ajánlat. Az ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor
sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példányban - beleértve az összes nyilatkozatukat,
igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon)
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú
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példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos
minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
18./ AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Helye:

Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Kittenberger u. 17.

Időpontja: 2016. január hó 29. nap, 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az
Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
19./ A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, SZABÁLYAI
A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti
jogosultságát.
Ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót
tervez megtartani azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja annak a jogát, hogy amennyiben
szükséges további tárgyalási fordulót is tartson.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati
kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy
azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott
feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az Ajánlatkérő
megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. A tárgyalásos eljárásban az
Ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen
szerződést.
A tárgyalási forduló során Ajánlatkérő ismételt írásos ajánlattételre (végleges ajánlat) biztosít
lehetőséget. A végleges ajánlatok beadására a tárgyalási fordulón kerül sor. A tárgyalási
forduló lezárásakor Ajánlatkérő minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti a végleges
ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (bírálati
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tárgyalás keretében
megtett módosított ajánlat lesz a végleges ajánlat, így a tárgyaláson csak és kizárólag az
ajánlattevő cégjegyzésre és teljes jogkörű aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetője
vehet részt, illetve az általa teljes jogkörrel felruházott meghatalmazott. Ebben az esetben a
meghatalmazás eredeti példányát a tárgyalás előtt be kell nyújtani.
A szerződéstervezetnek feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek.
Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie.
Amennyiben egyik ajánlattevő sem él szerződésmódosítási javaslattal és ajánlattevő a
tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem
jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni,
abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlatát módosítás nélkül
fenntartja.
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A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve
körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési
tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
Az ajánlatkérő a benyújtott végső ajánlatokat tartalmazó borítékokat, azok elkészítését és
benyújtását követően a megjelentek jelenlétében, nyilvánosan bontja fel és ismerteti az egyes
ajánlattevők utolsó ajánlatával. Ajánlattevő a módosított végleges árajánlatnak megfelelően a
módosított tételes költségvetést a felek által meghatározott időpontig köteles benyújtani,
azzal, hogy az összesített vállalkozói díj a tárgyaláson megajánlott utolsó ajánlat szerinti
összegtől nem térhet el.
A tárgyalásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás befejeztével a
tárgyaláson jelen lévő képviselők aláírnak, a jegyzőkönyv 1 példánya azonnal átadásra kerül a
jelenlévő Ajánlattevőnek, aki aláírásával igazolja a jegyzőkönyv átvételét.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
A tárgyalás(ok)ra egyebekben a Kbt-nek a választott eljárásfajtára vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
19./1./ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYE:
Időpontja:

2016. február hó 2. nap, 10:00 óra

Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld!
Helye:

Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Kittenberger u.
17.

Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld. A
tárgyalás a tervezett időpontban akkor kerül megtartásra, ha az ajánlatok előzetes
értékelése még a tárgyalás megkezdését megelőzően elvégezhető. Amennyiben a
benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban az ajánlattevő szerződés teljesítésére való
alkalmasságának megállapításához hiánypótlás teljesítése, a felvilágosítás és indokolás
megadása válik szükségessé, mely a tárgyalás tervezett időpontjáig nem teljesíthető, a
tárgyalás elhalasztásra kerül. Ez esetben a tárgyalási forduló időpontjáról Ajánlatkérő
írásban tájékoztatja ajánlattevőket.
19./2./ A TÁRGYALÁSI RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI:
A tárgyaláson részt vehetnek:
− Ajánlattevő képviselői és az ajánlattevő által meghívott személyek. Ajánlattevőnek a
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tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie
magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem
állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely
szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel
rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást
a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
− Ajánlatkérő képviselői és az ajánlatkérő által meghívott személyek. Az ajánlatkérőt a
Bírálóbizottság képviseli.
19./3./ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától
kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított hatvan
nap.
Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat
tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség kizárólag a tárgyalási
fordulót követően áll be.
A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ezt követően az ajánlat további
módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban és az
ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott
tartalmának megfelelően készíti el.
Amennyiben a 19. számú pontban megadottak szerint egyik ajánlattevő sem jelenik meg a
tárgyaláson, abban az esetben Ajánlatkérő ismételt tárgyalási fordulót nem tart, az ajánlati
kötöttség ez esetben a tárgyalás kitűzött időpontjának elteltét követően áll be.
20./ AZ

ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ
SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT NAPJA:

ÖSSZEGEZÉS

MEGKÜLDÉSÉNEK,

ÉS

A

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és
közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli
összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártát követő első munkanap,
illetve a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja szerint.
21./ AZ AJÁNLAT NYELVE
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az
ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős
fordításban is mellékelni kell.
22./ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2016. január hó 19. nap.
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23./ EGYÉB KÖVETELMÉNY
23.1./ Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből
más nem következik – írásban történik.
23.2./ Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon
és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban.
23.3./ Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a feladat megvalósítására vonatkozó, a
közbeszerzési műszaki előírásokkal összhangban elkészített szakmai ajánlatot. Ennek
keretében benyújtandó dokumentum: heti bontású részletes műszaki időbeli ütemtervet,
melyben a munka előkészítése megkezdhető a szerződés aláírását követően, a
munkaterület átadására a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kerül sor.
23.4./ Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
23.5./ Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre
kerülnek).
23.6./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén
is kifejezetten meg kell tenni.
23.7./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §
(4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta.
23.8./ Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése
alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és
a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre
olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi
elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre
tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét),
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
23.9./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint.
23.10./ Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak
szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel
vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai
alapján számítja át Magyar Forintra.
23.11./ Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
23.12./ Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az
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idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. §
(2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelős.
23.13./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában
foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a
közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében
előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a
közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
23.14./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre
jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű
aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a
meghatalmazottnak is alá kell írnia.
23.15./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
23.16./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
23.17./ Ajánlatkérő - a megajánlott résztől, illetve részek számától függetlenül - a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezzen a vállalkozásra vonatkozó, CAR-rendszerű
(összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege
legalább: 40 millió forint, a káresemény összege legalább: 20 millió forint. Az
ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási
kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik, akkor a biztosító intézettől származó
szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a
képviselőnek, nyertessége esetén a keretszerződés teljes ideje alatt megfelelő
felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az
alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott valamint az
építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a
harmadik személynek okozott károk megtérítését is.
23.18./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Késedelmi kötbér: A késedelem minden napjára 200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20
napra eső kötbér.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során
a kitűzött póthatáridőre hibásan teljesít, a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naponta
200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső kötbér.
Jótállás: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által vállalt jótállás
időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számított 36
hónap.
Jólteljesítési Biztosíték: Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel sikeres
lezárásának napján köteles a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj teljes
összegére vetített 5 (öt) % mértékben – az ajánlatában írt módon és formában jólteljesítési
biztosítékot nyújtani (az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától
számított 36 hónapra) a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában írtak
szerint, a végszámlából történő visszatartás formájában (amelyre az óvadék szabályait kell
megfelelően alkalmazni), illetve a biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, azaz:
nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia
vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos
áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.
Veszprém, 2016. január 19.
Tisztelettel:

Ajánlatkérő képviseletében eljárva:
dr. Víg Levente
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
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