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Az aiánlatkérő:

Zalaegetszeg Megyei Jogú Város Önkotmá nyzata
cím: 8900 Za|aegeÍ'szeg' I(ossuth L. u.17-19.
telefon: +36 92/502-100/200
fax: +36 92/311-474
képviseli: Ba|aicz Zo|táĺ
kapcsolattaĺtó: SomlaiPéteĺ
e-mail: somlaiPeteĺ@ph.zalaegeĺszeg.hu

Aiánlatkérő nevé ben eliátó szerveze t:2.

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Zt.
cím: 1061 Budapest, Andľássy út 17. II' em. 9.

telefon: +36 1/796-101,6
fax: +36 1/796-1001,
képviseli: dr. Antal I(adosa Ádoĺján
kapcsolattartó: dĺ. Balog Tímea
email: balog.timea@ptovitalzľt.hu

3. A váIasztott eliárás:

Ajánlatkéń al{ozbeszerzésektőI sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,I(bt.'')
115. s (1) bekezdésében tögzített feltétel Íennálläsa a|ap,1án, hiĺdetmény közzététe|e nélküli,
nemzeti kózbeszetzési eLjáĺást kezdemény ez.

AjánLatkétő az eljáń,s soľán a közbeszetzési eljátásokban az a|ka|masság és a|izátő okok
igazo|ásáĺak, valamint a közbeszetzésj míjszaki leítás meghatározásának mődjáről szőIő
321/2015.(X. 30.) I(ormányrendelet e\őíĺásait figyelembe véve fog eljátni.

Tekintettel arta, hogy tárgyi e|járás tátgyát építési beľuházás képezi, ajän|atkérő az építésí
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tetvezői és métnöki
szolgáltatások közbeszetzésének ĺészletes szabá|yaltő| sző|ő 322/Ż015. (X. 30.)
I(ormányĺendele t s z ab áIy ait is megfelelő en f o gj a alka|mazni.

Az aiánlatkétő áItal a szeĺződéshez tendelt elnevezés:4.

Yáů|alkozátsi szeľződés a ,rZa|ae{eÍsze$l Aĺany J. u. szennýzvezeték-Íekonstrukció
munka kivitelezése" tátgyíl építési munka elvégzéséĺe.

A beszerzés tárplła és mennvisé.ge:

Abeszerzés tárEva:

YáLla|kozási szetződés a ,,Zalaegetszeg' Arany J. u. szennyvízvezeték_rckonstĺukció munka
kivitelezése" tátgyű építési munka e|v égzés&e.

5.
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A beszeľzés mennviséEe:

Á nyettes ajánlattevő ÍeLadata a Za|aegetszeg, Atany J. u. szennyvne|vezetését biztosító
vízilétesítmények ľekonstĺukciőjának elvégzése az a|ábbiak szednt:

Meslévő dokumentációk:
o Fotsz Mémöki Itoda MSZ 2704146 sz. tervdokumentáciőja [ÁranyJ. u.]

o Foĺsz Méĺnöki Iĺoda MSZ 2701175/1, sz. tervdokumentáciőjz [Jókai-Atany J. u. I. ütem]
kapcsolódó tészek (3 db szennyviz-átkótés)
o Foĺsz Métnöki Iľoda MSZ 2701175/4 sz. tervdokumentáciőja [|ókaĹAĺanyJ.u' IV. titem]
kapcsolódó részek (3 db szennyvíz-átkötés)
o Za|aegerszeg, Ataĺy JánoS u. szeĺnyvizcsztoffl^ tekonstrukció vlzjogi létesítési engedélye
oZa|aegetszeg, Jókai M. és Atany J. utcákban tervezett szennýzcs^toÍfl^ kiváltás vízjog|
létesítési engedélye

Főbb mennvisések összesen:

I. ĺész: Za|aegerszeg, Atany J. u. szenĺýzelvezetését biztosító vízilétesítmények
tekonstĺukciőja a Rákőczi űt és Áĺany - Máĺtírok átkötő út közötti szakaszáĺ (Átany J. '. 0-
7. számu aknakoz)
. D300 PP SN10 szennyvizvezeték építés: -227,6 m
o D200 PP SN10 szennyvizvezeték építés: -89,21' m
o D160/PP SN10 szennyvizvezeték építés: -100,3 m
o DN1000 betonakna építés: 10 db
. DN800 betonakna építés: 2 db
o DN400/KG tisztítóidom építése: 4 db
o DN315/PP tisztítóidom építése: 3 db
o DN200/KG tisztítóidom építése: 12 db
o Ä közűtkezelői engedélyben leírtak a|apján a csat|akoző (bekötések) ketesztezések
aszfa\tozási tetülete - 9 Omz

II. ĺész: Zalaegerszeg, Atany J. u. szennyvaelvezetését biztosító vízilétesítmények
ĺekonstĺukciőja az Áĺany _ Mártítok árkötő út és a I(isfaludy út (Püspoki Gĺácián
keteszteződés) közötti szakaszán (ÁĺanyJ. u.7-73' szämű aknakoz)
o D300 PP SN10 szennyvízvezeték építés: -234,0 m
o D200 PP SN10 szennyvizvezetéképités: -61',93 m
o D160/PP SN10 szenĺyvízvezeték építés: -777,2 m
o DN1000 betonakna építés: 9 db
o DN200/KG tisztítóidom építése: 10 db
o +1 db leállás/bekötés _ Vizslapatk gazdasági épület részéte [tervben nem szetepló
munka]
o Telies sávszélességű helyteáIitásboz útbu*olat he|yteálJltási kiviteli terv készítése
(Ajánlatkétővel és a közút kezelőjéve| 1óvá kelt hagyatní)
o Á közutkezelői engedélyben leíľtak a|apján a csat]akoző @ekötések) ketesztezések
as z Ía\to z ásí teľülete - 422r'ŕ
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III. rész: Za|aegetszee, Áĺany J. u. szennyvízebezetését biztosító vízilétesítmények
rekonstĺukciőja a l(sfaludy út és a Jókai út közötti szakaszán (Aĺany J. 'u. 1'3-19' számíl
a|<naköz)

o D300 PP SN10 szenĺyvízvezeték épités: -248,0 m
o D200 PP SN10 szenĺyvízvezeték építés: -37,3 m
o D160/PP SN10 szennyvízvezeték építés: -36,4 m
o DN1000 betonakna építés: 6 db
o DN200/KG tisztítóidom építése: 3 db
o 7 db keľesztező gäzvezeték védőcsőbe töĺténő helyezése (gázÍogadő) [tervben nem
szeteplő munka]
o Teljes sávszélességű helyĺeällitáshoz útbutkolat heĘeállítási kiviteü tefv készítése
(Aján|atkérővel és a közút kezelőjével jővákell hagyatni)

IV. tész: Zalaegerszeł, Atany J' u' szennyvizehezetését biztosító vízilétesítmények
ĺekonstrukciőja a Jókai út és Platán soľ közötti szakaszán (Aĺany J. u' 19-26. számű
aknaköz)
o D300 PP SN10 szeĺnyvizvezeték építés: -254,5 m
o D200 PP SN10 szennyvizvezeték épités: -1'5Ż,3 rn
DN1000 betonakna építés: 14 db
o Telies sávszélességű helyteáIlttáshoz útbutkolat heýeállítási kiviteli tefv készítése
(Ajáĺnlatkérővel és a közűt kezelójével jóvá kell hagyatni)
o A közútkezelői engedélyben leírtak alap)án a csat]akoző (bekotések) ketesztezések
as z Ía|to z ásĺ teľülete - 43 0 m2

o A IV. tész tattaLm^zz^ a Jőkai - Äĺany J. I. és IV. tészéhez kapcsolódó 3-3 db szenĺyviz-
átkötés adatait is.

A feladatok ĺészletesen a közbeszetzési dokumentumok tészeként kiadásľa keĺüló Műszaki
leírásban, és Atazat]an költségvetésben kerriltek meghatá tozásta ĺészenként.

Ajánlatkérő ĺészenként köt vállalkozásiszeĺződést a nyeÍtes Ajánlattevővel.

Aján|atkétő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy 
^z 

aján|attéteh felhívásban, valamint a
dokumentációban szeteplő, meghatározott gyártmányĺa, típusta tórtéĺő hivatkozások csak
a tfugy jellegének egyéĺtelmű meghatátozása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015'
$. 30.) I(oĺm. ĺendelet 46. s (5) bekezdése és ̂

z 
UM-11 Epítési és tervezési

követelmények a Za|aviz Zt. míikodési területén dokumentácíőbaĺ leírtak aLapián azza\
mindenben egyenéĺtékű teĺméket elfogad.

A taĺtalékkerct (kizátőlag feltételesen felhasználhatő összeg) méľtéke ĺészenként a
vállalkozási díi 5 o/r-a. A tartalékkeľet felhaszná|ásának szabá|yait, lehetséges eseteit'
valamint pénzigyi feltételeit ľészletesen a dokumentáciő tartalmazza (szetződéstervezet). Ä
taĺtalékkeĺet l<lzfuő|ag az építésí beruházás teljesítéshez, a ĺendeltetésszeĺű és biztonságos
hasznáIathoz szükséges munkák ellenénékének elszámolásárabaszĺáIhatő fel.

CPV kód(ok):

Fő tátgy:
45232400-6

cíln: 1061 Budapest, Anclrássy út 17 ll. em.9.I teleforr: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
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További tátgy(ak):
45231300-8
45232410-9
45247112-8

6.

6'1') I. rész:
Kez dete (llratá.lyb a lépés e) : a szerz ő dés mindkét féI źitall aláltäsának napja.
A munkateÍi|et át^dás_áwétele a szenőďés hatäIyba lépésétől számitott 15 napon belül.

Befejezése:
Részhatátidők:
Szeĺnyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyĺeállítással 2018. ápdlis 15.

Teljes sávszélességri úthelyĺeállítás befejezésibatátidő 2018. október 30'
Yéghatátidő: 2078. októbeľ 30'

6'2.) II. tész:
Kezdete (hatáĘba lépése): a szerződés mindkét fél á|tall a|áfuásánaknapja.
A munkatetület 

^t^dá.s-áBrétele 
a tátgyl' e|jáńs I. tésze vonatkozásában megkötött

szetződés szednti ,,szennyvizvezeték csőfektetés, nyomvonalas heĘeállítással'' tészfe|adat
teljesítését |ezätő át^d^s-^Brétell, e|)árás befejezésének napjától, de tervezetten 2018. ápĺilis
hónap 15. napjátőL számitott 15 napon belül.

Befeiezése:
Részhatáĺidők:
S,zenĺyvtzvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyĺeállítással: 2018' június 15.

Utbutkolat helyĺeállítási kiviteli terv: 2018. május 15.

Teljes sávszélességű útheĘeállítás befejezés i hatáĺdő 20 1 8. októbet 3 0.

Yéghatőĺidő: 2018. októbet 30.

6.3') III. ľész:
Kez dete (hatáůyb a lépé s e) : a sz etző dés mindkét féI áItal:' a|átásának napja.
Ä munkatetiIet 

^t^d^s-áwétele 
a tárgyi eljárás II. ĺésze vonatkozásában megkötött

szetződés szeľinti ,,szenĺyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyteállítással'' tészfeladat
teljesítését |ezátő átadás-átvétel:' eljárás befejezésének ĺapjátőI, đe tetvezetten 2018. június
hónap 15. napjátőI számított 15 napon belül'

Befejezése:
Részhatátidők:
S,zennyvizvezeték csőfektetés' nyomvonalas heýeállítással: 2018. augusztus 15.

Utbutkolat helyĺeállítási kiviteli terw: 2018. május 15'
Telj es sávszélességű úthelyĺeállítás befej ezés i határidő 20 1 8. októbet 30.

Y éghatáridő: 201, 8. októbet 30.

6.4.) IV. ľész:
Kezdete (hatályba lépése): a szetződés mindkét féI áIta|:' a|álĺásáĺak napja.
A munkaterilet átadás_átvétele 

^ 
táÍgy1' e|járá's III. ĺésze vonatkozásában megkötött

szerződés szeĺinti ,,szennyvizvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyteállítással'' részÍe|adat

Y íz_ és szennyvízvezetékek építése.

Csatoĺnahá|őzat építése.

Y izelv ezető cs atof na építése.

cím:1061 Btldapest, Arrdrássy út 17. ll. em.9.I teleÍoll: +36-1-796-10-00 | f.rx: +36'1-796-10-01
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teljesítését Iezáń átadás-áwétell, e\átás befejezésének napjától, de tervezetteĺ 201'8.
augusztus hónap 75. napjátő| számitott 15 napon belül

Befeiezése:
Részhatáĺidők:
S,zennýzv ezeték cs ő fektetés, nyomvonalas heĘeállítá s s aL 2 0 1 8. októbeĺ 0 1 .

Utbuĺkolat heýeállítási kiviteli terv:2078. május 15.
Teljes sávszélességíí úthelyteállítás befejezésihatáridő 2018. októbeľ 30.
Y éghatáidő: 2078. októbeĺ 30.

Aján|atkéń valamennyi rész ésvégbatáridő tekintetében előteljesítést elfogad.

A teliesítés helve:

NUTS-kód: HU223

Teĺmészetbeni megj elölés: 89 00 Zalaegetszeg, Anny J . u. (htsz : 39 1 4)

A szerződés t biztosíai mellékkőtelezettségek

Valamennyi rész tekintetében:

I(ésedelmi kötbét:

I(ésedelmes teljesítés esetén a nyeftes ajőłn|attevő késedelmi kötbéĺt köteles Ítzetĺi, melynek
méĺtéke a nettó szerződéses ellenéľték O,2o/o-af nap, de összesen legfeljebb a teljes nettó
sz etződéses ellenéĺték 20o/o -ának megfelelő ös s z eg'

Ajánlatk&ő a nyeÍtes ajánlattevő hibás teljesítése esetén aPolrgőĺ:Í TorvénykönyvrőI szőIő
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:759' $ (2) bekezdésében és a 6:177. $ (1)
bekezdésében foglaltak alap1án szavatossági gé.'yt vagy hibás teljesítési kotbéĺt érvényesít
döntése szerint.
A)ánlatk&ő a hibás teljesítés miatđ kötbéĺ mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ha
az aján|atkétő a hibäs teljesítést nem fogadja el, és szavatossági igényt érvényesít, akkoĺ a
nyeÍtes aján|attevő köteles a hlbát az aján|atkérő á|tal meghatározott hatátidőn belül
ellenéték nélhil kijavítani. Ha az aján|atkérő a hibás teljesítést e|fogadja, akkoĺ a nyeftes
a1ánlattev ő egyös s zegű hibá s telj esíté si kötb ét Ítzetésére köteles.
Á hibás teljesítési kötbét méĺtéke a hilbával éľintett teĺmékĺe/munkarészte eső ÁFA és
taĺtalékkeret nélküli vállakozőí dĺj 20 o/o-ának megfelelő összeg'
A hibás teljesítési kötbéĺ esedékessé váLlk a hibás teljesítés ajánlatk&ő áItah' elfogadásakoľ'

Mephiúsulási kötbét:

Ámennyiben a teljesítéS a nyeÍtes aján|attevő felĺóható magatartása, a teljesítés megtagadá,sa
v^gy 

^ 
nyeÍtes ajáĺIattevőnek felĺóható lehetetlenülése miatt meghiúsul, nyeÍtes ajánLattevő

meghiúsulási kötbét köteles fizetni megrendeló tészére, melynek méĺtéke a teljes nettó
szeĺződéses ellenétték 20 o/o-a.

8.
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Amennyiben a nyeÍtes aján|attevőnek kötbétfizetési kötelezettsége meĺül ÍeI, ajánlatkérő
jogosult a kötbétkövetelését a ťĺzetendő dijba beszámítani és kötbét bekéľő levél
kibocsátásával étvényesíteni. I{otbérťtzetési kötelezettség esetén nyeÍtes a1ánlattevő köteles
külön nyilatkozatban is elismetni 

^z 
ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyeÍtes

ajánlattevő a kotbéĺfizetési kötelezettségének elismetését jogszerĹítlenüI megtagadja'
ajáĺIatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegésébőI
eĺedő káĺokat, költségeket, elmatadt hasznokat'

A szerződést biztosító mellékkotelezettségek részletes szabáIyait ^z aján|attétets'

dokumentá ciő szetződéstew ezet fejezete tattalmazza.

Tótállás:

Nyeĺtes aján|attevő a szetződésben foglalt valamennyi munkára az ajźnlatátban vállalt
méĺtékű, de legkevesebb 60 hónap telies kötű iótátlást köteles vállalni, melyek
kezdetének ídőpon\a a h]ba- és hiánymentes műsza|ĺ átadás-áltvételi e|játás dátuma.
Esetleges javltás esetén a jőtá\lási idő a javított tészte iĄrakezdődĺk' Ez idő alatt nyeĺtes
ajánlattevő a felelősség alól csak akkoľ mentesüI' babizonyitja, hogy ahjba oka a teljesítés
után keletkezett.

Jóteliesítési biztosíték:
Météke a szetződés szeĺinti, taĺtalékketet és áfa nélkül számitott ellenszolgáltatás 5 o/o_a.

A nyeľtes aján|attevőnek jóteljesítési biztosítékot a l(bt. 134. s (ó) bekezdés a) pontjában
megllatározott módon, legkésőbb a teljesítés elismetésének idópontjában (a siketes műszaki

^t^d^s-^tvéte|) 
az ajánlatkérő ĺendelkezéséĺe kell bocsátania és a 1őtáIlás idótattama a|att

érvényességét fenn kell tattania. Á jóteljesítési biztosítéknak aYát]akozőnak nem vagy nem

iog- és szerzőđésszeríi teljesítése esetéĺe kell fennállnia. Ajáĺ|attevőnek ajáĺ|atához
csatolnia kell a I$t. 134'$ (5) a|apján nyiatkozatát a ióteliesítési biztositék hatőĺridőrc
töténó ĺendelkez ésĺe b ocsátás á ra v onatkoz ő an'

A szerződést biztosító mellékköteleŻettségek tészletes szabá|yaít ^z aján|attéte|:'

dokumentá cíő részét képező szerződéstervezet tattaknazza.

9.

iocs z a báIvokn hiva tkoz ás :

Valamennyi ĺész tekintetében:

A teljesítés igazo|ására a l(bt. 135' s Q-Q) bekezdésének a ĺendelkezései az tányadőak.

Äz ellenszolgáItatá,s a nyeÍtes ajánlattevő általi teljesítést, és az Aján|atkérő áItaI ennek
elismeĺéseként kiáIlított teljesítésigazo|ás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében
átutalással, foĺintban keĺül kiegyenlítéste a I(bt. 135. s (3) bekezdése szetint, a Ptk. 6:130' $
(3) bekezdése szetinti hatáĺidőben. Jelen kozbeszetzési eljárős aLapján megkötendő
szetződés és annak teljesítése esetén a krfizetés az adőzás ľendjéĺől szőIő 2003' évi XCII.
toĺwény 36/A' $ hatálya alá esik. Ajánlattevők kötelesek fĺgyelembe venĺi az áItal'ános

foĺgalmi adőtől sző|ő 2007 . évi CXXVIL w. 1 42. $ tendelkezéseit.

A kifizetés akőzbeszetzésekĺől szőIő 2015.

cím:1061 Btldapest, Anclrássy út 17. ll. em.9.I teleíon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-1-796-10-01

info@provitalzrt.lru I www.provitalzrt.hu
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30.) I(orm. ĺendelet ĺendelkezéseinek megfelelően töĺténik.

Á Szetződések külön tattalmazzák a ,,Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas
helyĺeállítás'', valamint a ,,Teljes sávszélességű úthelyľeállítás'' ellenszo\gá|tatását, melyek
egyosszegű (áta|ány átas) típusúak.

Á kifizetés soľán a l(bt. 135. s (3)' (5) és (6) bekezdései kányadőak, a Ptk' 6:130. $ (3)
bekezdése, valamint a322/2015. 6. 30.) I(otm. tendelet 30. $-a lĺányadőak.

Nyettes aján|attevő a l(bt. 135.s (7) bekezdése szednt előlegĺe jogosult a szetződés(ek)ben
foglalt teljes ellenszo|gá|tatás So/r-ának megfelelő összegben a 322/2015. (X. 30.) I(otm.
tendelet 30's (1) bekezdésében meghatáÍozott időn belül' Az e|őIeg a tészszámfából kerül
e\számolásta.

Amennyiben a nyettes aján|attevő a teljesítéshez aLvá|]a|kozőt vesz igénybe, úgy a Ptk.
6:730. s (1)-(2) bekezdésétől eltérően a l(bt. 135. s (3) bekezdésében foglalt szabáIyok
szetint töténik a szetződésben foglalt ellenéĺték kifizetése.

Äz ellenéték megŕizetéséte az Aján|atkérő á|t^I 
^|áíÍt 

teljesítésigazo|ás a|apján ajánlattevő(<)
ńszérőI benýjtott szánIa alapján keĺül sot.

A szerződéskotés valutaneme foĺint (HUF).

Ajánlatkétő ĺészenként 7 datab részszámIa (,Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas
helyĺeállítás" ellenéĺtéke), illetve 7 darab végszámLa (,,Teljes sávszélességű úthelyĺeállítás"
ellenéľtéke) klál]ltásáta ad lehetőséget a 6.7 - 6.4. pontokban foglalt teljesítési határidők
betattásával. Áz előleg a részszám|ában keľül elszámolásta.

Yálla|koző a beny'ujtott előleg összegével csökkentett részszám|a összegét a létesítmények
siketes tészműszal<l át^dás-áđ,étell e\járásának |ezátásának időpontjátőI számitott legfeljebb
15 napon belül kiállításĺa keľi.ilő, rrriiszalii ellenót által ellenjegyzett teljesítésigazolás
bittokában jogosult és koteles benyújtani.
Yál]alkoző a végszámlájáłt a létesítmények siketes műszakj átadás-áwéte]:' e|1átásĺak
|ezárásának időpontjától számitott legfeljebb 15 napon belül kiáltításta kerülő, műszaki
ellenőĺ által ellenjegyzett teljesítésigazolás biĺtokában jogosult és köteles benyujtani. Á
végszám|abefogadásának feltétele a jóteljesítési biztosíték tendelkezésĺe bocsátása.

Á pénzügyĺ ellenszolgáltatás ľészletes szabáIyait az ajánIattételi dokumentáciő részétképező
sz erz ő dés terv ez et tattalmazz a.

Aján|attevőnemtehettobbvá|tozatwajánlatot'

10.

11.

e aiánlatot:

cím: 1061 Buclapest, Andrássy út 17. ll eln 9.I teleíon: +36_1-796-10-00 | íax: +36_1-796-10_01

info@provitalzrt lru I www.provitalzrt.hu
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I. tész: Zalaegetszeg, Atany J. u. szennýzebezetéSét biztosító vízilétesítmények
ľekonsftukciója a Rákóczi út és Aĺany - Máttíľok átkötő út közotti szakaszán (Aĺany J. ". 

0-
7. számű aknaköz)

II. rész: Za|aegetszeg' Aĺany J' u. szenĺyvize|vezetését biztosító vízilétesítmények
tekonstĺukciőja az Ätany - Máĺtfuok átkötő út és a lśsfaludy út püspöki Gĺácián
kereszteződé$ közötti szakaszán (AtanyJ. u'7-1'3. számű aknaköz)

III. ľész: ZaLaegerczeg, AĺanY J. u. szenĺyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények
ĺekonstĺukciíja a I{sfaludy út és a Jókai út közötti szakaszán (Ätany J. .u. 13-19. szám,á
aknakoz)

IV. rész: Zalaegerszee' Áĺany J' u. szennyvízelvezetését biztosító űzilétesítmények
ĺekonstĺukcíőja a Jókai út és Platán sot kozötti szakaszán (Atany J. u' 1'9-26. számíl
aknaköz)

r\iá,nlatkérő 
^z 

ew Aiánlattevőnek odaítélhető szetződések számát nem kor|átozza.

Az aiánlatok elbíráIás ának szemoontia:

Valamennyi ĺész tekintetében:

A'1áĺ|atkérő tárgyiközbeszerzési eLjárás yalamennyi ĺésze esetében a benýjtott ajánlatokat a

I(bt. 7ó. $ (2) bekezdés c) pontjában tögzítetteknek megfele|ően a legjobb át-éĺték elve
alap1án étékeli az a|ábbiak szeĺint:

12.

1'' Alánla:ú át összesen (nettó foĺint)
2. A
taľ.a

szerződés teljesítésében ĺésztvevő szakembeľek szakmai
szta|atának bemutatása (Szakmai aiánlat\

3. Ä i á nlatte v ő s z akmaĺ tar, asztalatán ak b e muta tás a

4. I ótál]ás vállalt időtartama ĺ'hónao)

Ha tobb aján|atnak azoÍ7os a fentiek szednt kiszámított összpontszám^' 
^z 

az aján|at
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott éĺtékelési
Szempontok kozül a legmagasabb súlyszámú éĺtékelési szempontÍa nagyobb étékelési
pontszámot kapott. Az aján|atkéĺő jogosult, de nem köteles kózjegyző jelenlétében
sotsolást tartali, ha a legkedvezőbb aján|at e módszeľel sem határozbatő rneg.
A legjobb ár_érték elve étékelési szempontja esetén az a1án|atok ĺészszempontok szeľinti
taľtalmi elemeinek éĺtékelése soĺán adhatő poĺtszám alsó és fe|ső határa: 1-1'0

Ertékelési szemDont

P onts zámok lłszámításának módj a:

Az L. éĺtékelési részszempont |ajánlat: ár összesen (nettó Ft)- súlyszám: 70] esetében
aI{ozbeszeĺzési Hatóságűtmutatőja (KE' 2076. évi 1'47. szám;201ó. december 21') szeĺinti
foĺdított aúlny ositáts mó ds z eĺe.

Súlvszám

cím:1061 Budapest, Anclrássy út 17. ll. elrl 9.I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu
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Foĺđított atányosítás esetén az aján|atkéĺő a legkedvezőbb taĺtalmi elemĺe a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi eleméľe peďg a legkedvezőbb tartalmi
elemhe z v is z ony itv a foĺdíto ttan atány o s an s zámo\j a |ĺ a p o nts z ámoka t.

P = (Alegjobb / AvizsgáIt) x pmax _ Pmin) + Pmin

P: a vizsgáIt aján|aĺ elem adott Szempontfa vonatkozó pontszäma
P-"*: a pontskála fe|ső hatáta 70
P-,n: a pontskála alső határa 7

At"r,.t u: a legelőnyösebb ajánlat tattalmi eleme (egalacsonyabb éľték)
A"i,,gí]t: a vizsgálrt ajáĺlat taĺtalmi eleme

Ámennyiben a tészszempontÍa valamennyi aján|attevő azonos ajáĺIatot ad, abban az
esetben valamennyi a tészszempontÍa vonatkoző aján|at maximális pontszámot kap.

Ä 2. éľtékelési ľészszempont (A szeződés teliesítésében részwevő szakembeĺek
szakmai tapasztalatának bemutatáLsa - súlyszám: 10) esetében a l(özbesz erzési
Hatóság űtrnutatőja Q<É 20L6. évi 147. szám;2016. decembet 21'.) szerntl pontozás
módszeĺe:

A szakembeĺek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az a|ábbiak szeĺint töténik.

1,. Az a|ábbi szakembet bemutatása esetén aján|attevő a minimális (1 pont)
pontszámot kapia.

Ajänlattev őnek tendelkeznie kell:

o legalább 1' f.ő fe|elős műszaki vezetői ęvIv_vz/^) jogosultsággal tende|kező
szakembeĺĺel' aki ĺendelkezik legalább !2 hőnap szakmai tapasztalattal kivitelezés
tekintetében (tehát összesen kel]' 72 hónap szakmai tapasztalattal tendelkeztie e
szakembeĺnek).

2' Az a|ábbi szakember bemutatása esetén aján|attevő az 5 pont pontszámot kapja
(opcionális):

o Az 1. pontban megjelölt szakembeľ ĺendelkezik legalább 24 hőnap szakmn
tapaszta|attal kivitelezés tekintetében (tehát összesen keLL 24 hónap szakrnai
tap asztaLattal ĺendelkeznie e szakemb etnek).

3' Ámennyiben az 7. pontban bemutatott szakembeĺ 36 hónapot meghaladó szakmai
tapasztalatta| ľendelkezik kivitelezés tekintetében, aján|attevő ^z adott
szemponthoz tafioző maximális (10 pont) pontszámot kapia.

A 2. éĺtékelési szempont bemutatása az a|álbbiak szerint töľténjen:

a teljesítésbe
tapasztalaLwk
csatolni;

csatolĺri kell

bevonni kívánt szakembetek megnevezése, képzettségük, szakmai
ismeĺtetése cégszeĺűen aláítt nyilatkozat fotmájáhan szükséges

a szakembet áIta| sajáĺt kezűleg alátt rendelkezésľe állási

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. eln.9.I teleÍoll: +36-1-796_10-00 | fax: +36-1-796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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nyilatkoz^tát.

sŻákĺnái tnficsz'tnlettal kiwitelezés ŕekiĺrfeféhen^ liov eiÄnlettewíí eiĄnletĄnqk

Amenĺrviheĺr aiĄnlettevíí ŕŕihh szakeĺnheĺt kíváĺr heĺnrrtafĺri ̂  A'iÁnletkőúi ĄŻ

ĺninimális elvĄtĄs az 1 fő szakeĺnheľ heĺnrlfafása_

gvakorlati időt érti.

-

csak egvszet sz^mítanak bele az adott szakembef szakmai tauasztalatáb^.

bemutatható.

A 3. éľtékelési ĺészszempont (Aiánlattevő sza|<nai tapasztalatának bemutatása -
súlyszám: 10) esetében a l(özbeszeÍzési Hatóság útmutatója (KÉ 201,6. évi 147. szám;
2076. decembet 21.) szednti pontozás módszeľe:

10

Az alábbi _ kötelezően bemutatandó - tefeĺenciák bemutatása esetén
minimális (1 pont) pontszámot kapja.

. Ajánlattevőnek ĺendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését megelőző 5

évben bef'ejezett (műszaki_ átadás áwéteIIeI lezárult), szeĺződésszeĺűen teliesített,
összesen nettó 25 Millió Ft ellenéttékű, szennyvizvezetékkel kapcsolatos
tekonsftukciós, kivitelezési feladatok el7átására vonatkozó ĺefeĺenciával
(ĺefeĺenciákkal).

2. Amennyiben 
^z 

1'. pontban megadott ľefeĺencián felül aján|attevő az alábbi
tefetenciáfta)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapja:

Aján|attevőnek tendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5

évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel |ezáru\t), szetződésszeĺűen teljesített,
łisszesen nettó 35 Millió Ft ellenéĺtékű, szennyvízvezetékkel kapcsolatos
rekonstĺukciós' kivitelezési feladatok ellátásfua vonatkoző rcfereĺciáva|
(ľefeĺenciákkal).

3. Amennyiben az 1' pontban megadott teferencián felül a)ánlattevő az alább1
ĺefetenciáfta)t is bemutatja, a maximális 10 pont pontszámot kapja:

. Ajánlattevónek tendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését mege|őző 5

évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel lezátult), szetződésszeĺűen teljesített,
összesen nettó 45 Millió Ft ellenéľtékű, szennyvízvezetékkel kapcsolatos

aján|attevő a

cím:1061 Btldapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I telefon: +36l-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt'hu I www.provitalzrt.lru
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rekonstrukciós, kivitelezési
(tefetenciákkal).

ĺévén is lehetséges.

bemutatható.

A 3. értékelési szempont bemutatása az alábbiak szeľint töľténien:

. 
^z 

ajänlattevő á|ta| cégszeríieĺ a|áfut nyilatkozattal, amelyb eĺ tógzitéste ketül:

feladatok ellátására

szetződést kötő másik fél neve, székhelye,
a szerződés tátgya és mennyisége,
a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év/hőnaP/nap bontásban) és helye,

továbbá' ajánlattevőnek nyilatkozni kell artől, hogy a teljesítés az előtásoknak és a
szerződésnek megfelelően töľtént-e.

vonatkozó ĺefeĺenciával

állapítható meg a Kbt. 73. S (L) bekezdés e) pontia alapián.

A 4. éĺtékelési ľészszempont ((|ótállás váIl|a|t időtattarna (hónap)- súlyszám: 10)
esetében a Kozbeszeĺzési Hatóság útmutatója [<É 2016. évi 1'47. szám;2016. decembeĺ
27.) szerinĺ egyenes arányosítás módszete:

11

p = (Ávizsgált / Alegobb) x @max _ Pmin) + Pmin

P: avizsgálrt aján|ai elem adott Szempontra vonatkoző pontszáma
P-"*: a pontskála feIső hatáta 10
P-,,,: a pontskála a|ső hatáľa 1
Al"g.,,t: a legelőnyösebb ajánlat tartalmj eleme (egalacsonyabb éĺték)
A'i"*gílt: a vtzsgáIt aján|at taĺtalmi eleme

Amennyiben a részszempontÍa valamennyi ajáĺlattevő azonos ajáĺLatot ad, abban az
esetben valamennyi a tészszempontfa vonatkoző ajánlat maximális pontszámot kap.

A Kbt. 77. s (1) bekezdése a|apián aiőtállás időtattam minimális méľtéke 60 hónap.
Á minimális météket elnem éń megaján|ás az ajánlat érwénytelenségét eredményezi a I(bt.
73. s (1) bekezdés e) pontja a|apjánl

Ajánlatkétő tijgziĺ, hogy a jőtá|Lás vonatkozásában megajáłĺ|ott 72 hőnapos időtartam
esetén' illetve az annäI még kedvezőbb (magasabb) vállalásokĺa egyaránt a ponthatfu felső
határávaI azonos (10 pont) számű Pontot ad az éttékelés sotán.

Az aián|atok ö s s zo onts zámának |łszámitása:

cíln:'l061 Budapest, Anclrássy rit 17' ll' em.9.I teleíon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36_1_796-10-01

info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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A súlyozás előtti pontszámot - ha szi.ikséges - az a'1ánlatkérő 2 Q<ét) tizedesjegyĺe ketekíti.
A súlyozott pontsuámot _ ha szükséges _ az aján|atkéĺő szintéĺ 2 Q<ét) tizedesjegyĺe
ketekíti.

Az aján|atkérő az ajánlatok éľtékelése során az egyes ĺészszempontok taľtaLmi eleméte adott
éĺtékelési pontszámot megszofozz^ 

^z 
adott ĺészszemponthoz ĺendelt súlyszámmal, a

szotzatokat peđig ajánlatonként összeadja; ĺészenként az 
^z 

aján|at az összességében
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma tészenként a legnagyobb.

Kiegészítő táiékoz ta tás kérés e :

Az aján|attevő az ajánLattéte|:' felhívásban és dokumentációban meghatátozottakkal
kapcsolatban ^z a1án|attétell' hatáńđőt mege|őzően fuásban l<legészítő infoĺmációkéĺt
foĺdulhat az e|járőhoz, aI<7 a két infoĺmációt a I(bt. 114. s (6) bekezdése a|apján az
ajánlattétels' határídő lejárta elótt ésszeĺű időben tásban megadja. A tájékoztatás tartaknát
valamennyi aján|attevő megkapja' Äz ításbeli tá1ékoztatá's a I(bt. 56. s (3) bekezdésében
maghatározott ésszetű határidő betartása (ésszerű hatátidőnek tekinti ajánlatkérő a 3
munkanapot) mellett oly módon kéĺhető, hogy a kéĺdéseknek a határidő lejfutának napján
meg kell éľkezniük aián|atkétií kapcsolattaftőjálhoz fax és e-mail űt1án. AjánLattevő a

kiegészítő tájékoztatás iĺánti kéĺelemben foglalt kérdéseit a |iegészítő täjékoztatás tán:d
kéĺelem e|őterjesztésével egyidejű|eg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nýjtása éľdekében
szíveskedjen elektľonikus úton a balog.timea@provitalztt.hu e-mail címre is elluttatni
szeĺkeszthető fotmában is.

A kizáró okok:

Az eljfuásban nem Iehet ajánlattevő, a|vál]alkoző és nem vehet tészt az alkalrmasság
igazo|ásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a I(bt. 62. s (1) bekezdésében
rogzített lĺzáró okok báĺmelyike fennáll.

A1án|attevőknek a I(bt. 114. s (1) bekezdésében és a 321,/201,5. (x.30.) I(oĺm. ľendelet 17.

$-ban foglaltak alapján szükséges a|<lzárő okok fenn nem állásáról nyilatkoznia.

Aján|attevő ajáĺIatában köteles csatolni a 321/201'5. (X. 30.) I(oĺm. ĺendelet 17. s (1)

bekezdés szednti nyiatkozatát a I(bt. 62. s (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

Az ajáĺ|attevő, az aĘá]Jalkozőia és adott esetben az alkaknasság igazolásában részt vevő
más szeĺ_vezet vonatkozásában a I(bt.67. $ (4) bekezdése és a321,/2015'(x.30.) I(otm.
ľendelet 17. s (2) bekezdése szednti nylLatkozatot köteles benyújtani a I(bt. ó2. s (1)

bekezdésében foglalt \<lzárő okok hiányától.

Al<lzárő okok fenn nem ál]ásáta von^tkoző nyiatkozat(ok) keltezése nem lehet tégebbi az
aján|attétell' felhívás megküldés é nek napjáná|.

A1án|atk&ő a l(bt. 115.s (1) bekezdésében foglaltakĺa tekintettel nem l<lváĺ rógziteni
pénzigyi-gazdasági, illetve míisza|ĺ_szakmai alkalmassági kovetelményeket.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I teleÍon: +36-1-796-10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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16. Iriánvpótlási lehetős ép:

-

ĺĺján|atkéń az e|játás sot'áĺ a l(bt. 71' $ alapján az összes ajánlattevő számáta, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az aján|atokban nem egyéĺtelmű kijelentések,
nyiatkozatok, igazolások tatta|mának isztázása éľdekében a felvilágosítás-kétés lehetőségét,
azza|, hogy Íenntaĺtja annak a lehetőségét, hogy újonnan bemutatott gazdaságs szeteplők
tekintetében további hiánypótlást, felvilágosítás kéĺést nem bocsát ki.

17. Aiánlattételihatáddő:

2018. ianuálthő 22. nap 1l óra 00 petc

18. Az aiánlat benJ,úitásának cÍme:

Az aiän|atok felbontásának helye: PRoVITÁL Feilesztési TanácsaďőZt. (székhety:
1061 Budapest, Andĺássy út 17. II. em. 9.)

19, Az aiánlattétel nvelve:

Magyar

20. Az aiánlatok felbontásának helł,e, ideie:

Az aián|atok felbontásának helve:

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Zt. (szé|<hely: 1061 Budapest, Ändtássy űt 17.IL
em.9.)

'13

Az alánlatok felbontásának ideie:

Jelen felhív ás 17 . p ongában megha tározott időponttal 
^zoÍ|os'

Az aiánla tok felbontásán ielenlétre iogos ultak:

Ä I(bt. 68' s (3) bekezdése szednti személyek.

Az aiánlati kötőttség minimáIis időtartama

Az aján|attétellhatárídő lejártátőI számított 60 nap.

Ajánlatkérő az aján|ai kötöttséggel kapcsolatosan külön felhiýa a figyelmet a I(bt. 131. s
(5) bekezdésére'

21.

22.

23.
tervezett időoofltia:

a l(bt. 7e. S (1) - (2)
bekezdésében meghatátozottak szetint, a l(bt. 70.s (1)-(2) bekezdése a|apján az ajánlaĺ
kötöttség lejártáig.

cím:1061 Budapest' Andrássy út 17. ll. eln 9.I telefon: +36_1-796-10-00 | fax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.lru
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24.

Aszerződéskötés temezettidőpontia: az összegezés megküldésétól számított 6. napon.

oénziipui feltételei:

Aján|atkétő az ajáĺIattéteü dokume ntáciőt elektĺonikus úton,
együtt' téĺítésmentesen küldi meg 

^z 
aján|attev ők tészéte.

25.
programm aI kaPcs ola to s. úg!, annak megielőIés e :

A szetződés nem EU alapokbôll ťĺnanszítozott.

26. Epvéb inÍotmációk:

26.1 Aján|attevőnek a l(bt' 66. s (6) bekezdése a|apján az aján|atban ĺészenként meg kelljelölnie

Đ a kózbeszeĺzésnek azt a részét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az ajáĺIattevő
a|v állal'ko z őt kiv án igényb e venni,

b) 
^z 

ezefl részek tekintetében igénybe venni l,lvánt és az ajáĺ|at benyujtásakoĺ mát
ismert abál]a|kozőkat. (A nemleges taĺtalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

26.2 Aján|attevőnek a I(bt. 73. $ (5) bekezdése a|apján ajáĺ|atkéľő a dokumentáciőban ad
tájékoztatást azo|<nak a szetvezeteknek (hatóságoknak) a nevétőI és címéĺól (eléĺhetőség),
amelyektől ^z aján|attevő a megfeleló kömyezetvédelmi, szociális és munkajogi
ľendelkezé s ekĺe vonatk oző táj ékoztatás t kaphat.

14

je|eĺ aján|attételi felhívással

26.3 Á l(bt. 66. s (5) bekezdése a|apján az a1ánlrat elején _ a dokumentáciőhoz mellékelt
nyllatkozatminta a|apján _ ľészenként felolvasólapot kell elhelyezni, amelry feltünteti a
I(bt. ó8. $ (4) bekezdése szeľinti összes adatot.

26.4 Az aján|atot lłásban,1 papíĺ a|apű példányban, zátt csomagolásban kell benyújtani a
I(bt. 66. s (1) bekezdése a|apjáĺ ajánlatkérő áItaI alábbiakban e|őtt foĺmai
követelményeknek megfelelően.

Ajánlatkétő koteles csatolni ĺytlatkozatát arr^ vonatkozóan, hogy az elektľonikus
adathotdozón benyújtott ajánlat tartalma teljes métékben megegyezlk az á|tala benyújtott
etedeti, íľásos ajánLat tattaLmáv aL'

Az aián|at fotmai kovetelményei a következők:
a) Az aján|at papíĺ a|apű, példáĺyát zsinőrru\ |apozhatőan össze kell Íűzni, a csomót

mattĺcával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rőgzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
v^gy 

^z 
ajánlattevő tészérőI eľe jogosu|tnak a|á kell írni, úgy hogy a béIyegző,

illetőleg az alátás legalább egy tésze a matticáĺ legyen.
b) Az ajánLat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegeĺdő a

szöveget vagy számokat vagy képet tattalmaző o|da|akat számozni, az ütes oldalakat
nem kell' de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozní.
Az aján|atkétő az ettől kisméĺtékben eItétő számozá'st (pl. egyes oldalaknál a /A, /B

cíln: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I teleíon: +36-1-796-10_00 | íax: +36-1-796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tatta\omjegyzékbefl 
^z 

egyes iĺatok helye
egyételműen azonosítható és az ltatok helyéĺe egyéĺtelműen lehet hjvatkoznl. Az
ajáĺ|atkérő a kisménékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajáĺIatban való
tájékoződása, illetve az aján|atĺa való hivatkozása étdekében szükséges.

c) Az ajánlatnak az e|ején tarta|omjegyzéket kell tarta|mazĺia, mely a|apján az ajánlatban
szeteplő dokumentumok oldalsz ám a|apján megtaláIhatóak.

elektĺonikus úton (CD vasv DVD adathotdozón) is benvúitani!

Az ajáĺlatokat tartaImaző csomagkülső boľításán a

Y áů|alko z áts i s z e rz ő dé s a, rZ alae ge f s z e g' Aľany J. u. s z e nnyví zv ez eték-
ľekonstľukció munka kivitelezése'' tárgyú építési munka elvégzéséľe'', illetve

,,NeÍn bontható ÍeI az aiánlattételi hatáildő leiátta előtt'
megjelöIést kell felnintetni.

, rZ alae get'sz e g M e gyei f o gú Váľo s o nkolĺrnány z ata

26.5 Az aján|atban benýjtott igazo|ásokat a l(bt.47. $ (2) bekezdése a|apján egyszetű
másolatban is be lehet nyujtani' Amennyiben a felhívás a|apján valamely követelés
érvényesítésének a|apjául szo|gáIő ltat, igazolráS' vagy nyllatkozatot szükséges becsatolĺri
(p1: gatanciavál]alő nyl7atkozat vagy kezességváLla|ásrőI szőIő ĺyilatkozat, ű,gy azt eĺedeti,
vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eľedeĺ aján|atban.

26.6 Amennyiben báľmely, az ajánlathoz csatolt okiĺat, igazolás, nytlatkozat, stb. nem ketül
l<láILitásta, űgy azt az aján|attevő magyar nyelvű foĺdításban is köteles becsatolni. Ä l(bt.
47. s (2) bekezdése alapján aján|atkérő a nem m^gy^r nyelven benyújtott dokumentumok
a'1ánlattevő általi felelős foĺdítását is elfogadja. A fotdítás taľtalmának helyességéért az
ajánLattevő fe|el'

26.7 A'z aján|atbanlévő, minden - az ajáĺ|attevő vagy a|vőĺl]a|koző, vaBY kapacitást (etőfotĺást)
nyújtó szeÍvezet áIta| készített _ nyilatkozatot a végén alá kell tnĺa az adott gazdálkodó
szewezetnél etľe jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, ý^8Y személyeknek akift) eÍte a
jogosult személy(ek)től írásos feLbatalmazást kaptak. Az aján|at minden olyan oldalát,
amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végľe, az adott dokumentumot
a|álĺő személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

26.8 Az aján|atnak taftaknaznĺa kell ĺészenként ajánlattevő I(bt. 66. s (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett ĺyiatkozatát - eĺedeti példányb^Í| _ az aján|attéteh
felhívás feltételeiĺe, a szetződés megkötéséĺe és teljesítéséte, valamint a kért
ellenszolgál tatásra v onatkozőan.
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26.9 Ä I(bt. ó6. s (4) bekezdése alapján a1án|attevőnek nyilatkoznia kell arrőI, hogy a kis- és

középvállalkozäsokĺő|, fejlődésük támogatásárőI szőIő törwény szednt mikĺo-, kis- vagy
köz épvállalk ozásnak minősül-e.

26J0 Nyettes aján|attevő az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015' (x. 30') I(oĺm.
tendelet 26' $-a alapján köteles részenként _ legkésőbb a szetződéskötés időpontjára _
c!,sszkockázatu kombinált építési és szeľelési (dologĹ és felelősség) biztosítási szeĺződést
kötni vagy meglévő osszkockázatu kombinált építési és szeľelési (dologi- és felelősség)
biztosítását kiteĺjeszteni ĺészenként 20.000.00l,-Ft/év és 8.000.000,_Ft/kátesemény
méĺtékĺe és építési tevékenységgel okozott kátokĺa kite{edően.

26.1,1 Ajän|atk&ő felhívja ajáĺ|attevő fĺgyelmét, hogy az aján|atkérőkéĺt szetződő Íél- vagy a

nevében e|játő szeméIy (szervezet) a szetződés teljesítésének ellenőĺzése során az e-napló
adataí alapján e\Lenőrzi, hogy a teljesítésben csak a I(bt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő alvállakoző vesz részt, és az a|vál]akozőĺ teljesítés atáĺya ĺem
haladja meg ĺészenkénta l(bt' 138' $ (1) és (5) bekezđésében megLlatátozott méttéket.

26'12 Ajánlatkérő felhĘa ajánlattevő figyelmét, hogy az ajáĺIattevőként szetzőđő fél' az
alváLlaLkozőval kötött szetződésben az alváJ'Lajkozó teljesítésének elmaĺadásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szetződés szerinti,
áItalános fotgalmi adő (a továbbiakbaĺ: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tjz-tiz
száza|ékát elétő biztosítékot köthet ki.

26.1'3 Az aiánlatnak tartalmaznia kell:

16

fo|yamatban Iévő váItozásbejegyzési e|járás esetében a cégbtősáłhoz benýjtott
váItozásbejegyzési kérelmet és az annak éĺkezésétő| a cégbítőság áItaI megküldött
igazolástis, amennyiben ilyen e|1áräs nincs folyamatban, az artő| szóló nyilatkoz^tot;

- a cégkivonatban nem Szefeplő kotelezettségváilalóft) esetében a cégjegyzéste jogosult
szeméIytől szátmaző, az ajánlat a|áltásáta vonatkozó (a rneghata|maző és a
meghatalm azott aIátását is tartaLmaz ő) táso s meghatalmazást.

26.14 I(özös ajánlattétel esetében ^z ajánlathoz csatolĺri kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásĺól szőIo megállapodást ftonzoľciális szetződést) a dokumentációban
tészIetez ettek s zeĺinti taĺtalommal.

az
V.

aján|atot a|átő vzlamennyi személy éĺwényes a|áltási címpéldánya' vagy a 2006'
törvény 9. s (1) bekezdés szeĺinti a|álĺási-nntája;

Aján|atk&ő felhívj a a1ánlattev ők

nincs azonban akzdáIya annak, hogy valameLy ajáĺIattételĺe felhívott gazdasági szeĺeplő
oIyaĺ gazdasági szereplővel tegyen közos aján|atot, amelynek ajáĺlatkétő nem küldött
aj ánlattétels' felhívá s t'

A I(bt. 36. s (1) bekezdése szeĺint:
ugyanabban a kózbeszerzésí e|járásban
|Jgy^f|^zon tész tekintetében _

Frgyelm ét a l(bt. 115. N í4) bekezdésére. melv szetint

cínl: ]061 Budapest, Arrdrássy út 17. ll. em' 9.I telefolr: +36 1-796-10-00 | fax: +36-1-796-10-01
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Đ nem tehet másik ajáĺIatot más aján|attevővel közösen, illeťve nem nyújthat be másik
tészvételi j elentkez és t más tészv ételĺe j elentkezővel köz ö sen,

b) rnás ajánlattevő, illetve részvételĺe jelentkező a|váLla|kozőjaként nem vehet tészt,
Đ más ajánlatot benýtó aján|attevő, illetve más ľészvételi jelentkezést benýjtó

ĺészvételĺe je|entkező szetződés teljesítéséĺe való alkalmasságát nem igazolhatja [65. $
(7) bekezdés]."

26.15 Az aján|atok összeállításával és benýjtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
aján|attevőt teľheli.

26.16 Az ajáĺ|atnak tat'ta\mazrĺa ke|]' a felhívásban külön ki nem emelt, azoĺban a l(bt. által
előír t e gyéb ny iatko z atokat, igaz o|ás o kat é s má s d okumen tumo ka t.

26.17 A vállalási árnak taftaknaznia kell minden költséget és a fe|adat e|Látáshoz szükséges
munkát, melry az aján|attéteh felhívásban és dokumentációban meghatátozott feltételekkel
a szetz ő dés s z etinti telj esítés éhez s zi.iks ége s.

26.18 A I(bt. 35. s (8) bekezdésének megfele\ően AjánLatkétő nem teszi lehetővé a nyeÍtes
aján|attevőQ) általi ptojekttátsaság (azaz ki|on gazdá|kodő szervezet) Iétehozását a
szetződés telj esítése étdekében.

26.1'9 A I(bt. 134. s (5) bekezdésében rögzítettek a|apján aján|attevő ľészenként nyllatkozzon

26.1 Ä jelen ajánlattétell felhívásban és a dokumentációban nem szabá|yozott kétdésekben a
kőzbeszerzésekĺől szőIő2075. évi CXLIII. törvény, a321/2015' ě.30.) I(otm. ĺendelet,
valamint a 322/2015. ě. 30.) I(otm. ĺendelet az tányadőak.

26'2 Ajánlatkérő jelen eljáĺásban nem lĺ e|ő aján|ati biztosítékot.

26.3 !ĺiźnlattevő köteles csatolni aiánlatálhoz részenként a kiadott áĺtazatlan
költségvetést telies ktiľííen beátazva, Az elektronikus adathordozón beadott
aiánlatnak s z eľke s z thető foĺmáb an is tartal maznia kell a b eőtazott k<ilts égvetés t.

26'4 Az ajá'n|attétel sotán a különböző devizák foĺintľa történő átszámításáná| az
aján|attevőnek a tefeľenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyat Nemzeti
Bank áItaI meg|latátozott devizaáľfolyamokat kell alkalmaznia. Az aján|atban szeteplő,
nem magyat forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámitást tartalmaző
iĺatot kozvetlenül a kéĺdéses dokumentum mögé kell csatolni. A báĺmely okiľat, igazo|ás,
nyl,Latkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szůkséges sotok
(adatok' infotmációk) vonatkozásában szükséges az átszámitást tartaknaző ĺtatot
becsatolni.

26.5 Aján|atkéń nem alkalm^zzaa I(bt. 114. s (11) bekezdését.

26.6 A meghatáľozott gyáftmányú, típusú, va1Y eredetű dologĺa, illewe konkĺét e|játásta, amely
egy adott gazdaság1 szetep\ő tetmékeit v^gy 

^z 
á|tala ĺyi1tott szolgáltatásokat jellemzi,

vagy védjegyte, szabadalomÍa, tevékenységte, személyte, típusĺa vagy adott szátmazásta
vagy gyáfiási folyamatra va|ő hivatkozás esetén a hívatkozás mellett a ,,vagy azza|
egyenéľtékű" kifejezést is éĺteni kell.

cím:106'l Budapest, Andrássy út 17. ll. em 9.I telefon: +36-1-796_ĺ0_00 | íax: +36-1-796-10-0'l
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26.7 Jelen e|jáńsban ajánlatkérő rögzíi, hogy nem alkalmazza 
^ 

Kbt. 75. $ (2) bekezdés e)
pontiában foglalt ĺendelkezéseket' így amennyiben az ajánlattételi hatátidő lejáttáig nem
kerül benyujtásĺa|egaLább két datab zján|at, az az eLjátás etedménytelenségét az r.emvonja
magaután'

27. Az aiánlattételi felhívás mepklildésének nania:201'7 . december hő 20. nao

Zalaegetszeg Megyei
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PROVITAL F i TanácsadőZtt.
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