
AíánIatkérő:

Za|aegetszeg Megyei Jogú Vátos Önkoĺmá ÍIyz^ta
cím: 8900 Za|aegeÍszeg,I(ossuth L. u.17-79.
telefon: +36 92/502-100/426
Íax: +36 92/510-177
képviseli: Ba|aicz Zo|tán
kapcsolattaľtó: Rostásy Sára
e-mail rostasy.sara@ph.zalaegerszeg.hu

2. Aiánlatkérő nevében eliátlj szetvezet:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.
cím: 10ó1 Budapest, Ändtássy út 17. II. em. 9.
telefon: +361/796-1016
Íax: +36 1/796-1001
képviseli: dĺ. Antal Kadosa Adoĺján
kapcsolattartó: dr. Balog Tímea
email: balog.timea@oror'italzľt.hu

3. A váIasztott eliánís:

Aján|atkéń a I(özbeszetzésekľőI sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'')
115' s (1) bekezdésében rcgzített feltétel fennállása alapján, hirdetmény ktizzététele
nélkĺili, táltgy alás os nemzeti kiizbeszerz és i eli árás t kezdemény ez.

Aján|atkéń az e|járás soľán a kózbeszetzési eljárásokban az alkalmasság és a kizátó okok
igazo|ásänak, valamint a közbeszerzési m(lszaki leírás neghatározásának módjáról szóló
321/2015. ě. 30.) I(oĺmányrendelet előtásait figyelembe véve fog e|járrl..

Tekintettel ata, hogy a tfugyi ehjáńs tárgyát építési beruházás képezi, aján|atkérő az
építési beruházások, valamint az épitési beľuházásokhoz kapcsolódó tewezői és mérnöki
szolgáltatások kozbeszenésének részletes szabá|yatől szóló 322/2015' (x. 30.)
Koľmányrendelet szab á|y ut is me gfelelő en fogi a alka\mazĺĺ.

Az aiánlatkérő áItaI a szetződéshez rendelt elnevezés:

Yźúlalkozási Szeľződés a ,,Boldogasszony kápolna építése a GébáttĹtőná|'' tátgyÍl
munkáta.

A beszerzés tárg:lła és mennyisége:

Abeszerzés tárgva:

-

Yáůlalkozátsi Szetződés a ,rBoldogasszony kápolna építése a GébáĺtĹtőná'il,, tátgytl
munkáta.

5.
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Ä beszeĺzés mennvisęse:

A nvertes niĄnlzttevíi Íelnclntĺ. nz. eliĄtĄs I^ ľészélren:

,,A Boldogasszony kápolna megépítése a Gébáfti_tónál'' az aläbbiak szetint:

Meslévő állaoot bemutatása:
A tervezett kápolna Za|aegeĺszeg területén - az Andtáshida, Ságod és Neszele városrészek
közt elhelyezkedő mesterséges tő, a Gébőtti-tó pattján keńil megépítésre. A Gébárti-tó két
patak /Ságod-patak és a Szent Mátton-patakf felduzzasztásávaljött létre és az 7976-baĺl
ĺnegkezdett munkálatokat követően, 1'979. augusztus 20-án adták át a nagykozönségnek a
váĺosi összefoýssal épült tátozőt. Á tó parkosított köĺnyezete kellemes kikapcsolódási
lehetőséget kínál, ahol sétautak szelik ät az ut és a tó közötti területet. A tó mellett található
park keleti tészén,lombos fák övezte tisztáson, a teľĹilet közel legmagasabb pontján kertilt
kijelölésľe az épitendő kápolna helye.

A tervezett építménv bemutatása:

-

A közel 68 m2 nettó alaPterületű, új épület szabadon álló tomege egy ovális a|aprajzon
nyugvó, dongaboltozatn enlékeztető foĺma, amj a két végén ftiggőlegesen lemetszésľe
keńilt. Á főbĄänt fölött egy eĺősen sudarasodó, nýtott hatszög z|apnjzíl tofony
emelkedik 17,0 m magasságba.
Á kápolnába a ĺyugaĺ. oldalon lévő kapun léphetiink be. A kápolna a|apraiza egytetű, két
végén egyenes záńdásű ovális fotma. A toĺony alatt kissé összeszűki.i| a tét, maid ú)ra
fokozatosan tovább szélesedik, végüI egy homokfúvott vagy savmatt üvegfal záť,1a a ha!ó és
a szentély közös tetét. Az épiilet metszete mutatia a ielenés nagyszeľűségét, a foľma
dinamikusan jeleníti meg a lett a|akzat körvonalát.

-!ĺ|aľ,ozás:

-

Az épület külső konturvonalának megfelelően, továbbá a tofony alatt, 50 cm széles
sáva|apozás készítendő, legalább a teheľhordő ta|ajig. Ä sávalap fölött vasalt talpgerenda
fogja össze az épíiłetet.

TatőÍa|ak. oilléĺek:

-

Az épület t^ftőv^z^ íves vonalvezetésű, tétegelt ng^sztott fa tattőkből készĹił, a tatéjná| íves
szelemenhez csatfakoztawa. A r^g^sztott tattő|<hoz mindkét oldalon rétegelt lemezből
kiszabott rátét keĺůl a megadott Íotma szeĺint.

A réteselt Íagasztott Íaszetkezet:
A tétegragasztott tartőkat és a falemezeket |áng, gomba és rovarvédelemmel kell ellátni,
kültéĺi a|apozőva| és fedőlazuľal kell kezelni. Á meĺevítést a faszerkezetÍe készített, nútolt,
zsalusan rakott deszkaboĺítás segíti. h deszkázatot szintén láng, gomba és tovarvédelemmel
kell ellátni, majd ĺusztikus dió páccal és kültéĺ a|apozőval, valamint fedőlazűtral kell
kezelĺri.

Födémek:
Az egy légteni kápolnában nem készül födém'

Tetőszeĺkezet:
Az íves tattóváz egýttal a tetőszetkezetet is jelenti.

2
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Hőszisetelés:
A szarufák és a zsalusan rakott belső deszkázat fe|ett 10 cm ásványgyapot hőszigetelés
készül, a nyári hőlégá|lapot megfelelő biztositására z hőszigetelés fölé méretezett,
átszelLőztetett légľéteget terveztünk be. Az épĹilet idényjellegű haszná|ata miatt más
hőszigetelés nem készül.

Héiazat:
A tafiőszetkezet és a hőszigetelés fólött átszel]őztetett légĺést képező ellenlécekkel
lefogatva, 1 ľéteg páraátetesztő alátéthéjazat késztil, teljes felületen hézagmentesen
Íagaszíĺ^ a szé|zárás biztosítására. Az ellenlécenhézagokkal takott teljes felületű deszkázat
készi.il. A héjazat faanyagainak láng, ĺovar és gombavédelemmel ellátottnak kell lenniük. A
deszkázaÚa természetes palafedés keľül, a palafedé s tańjáná| biztosítani kell az
átsze|]őztetett légľés kiszellőzését. A palafedés alatti beszel7őzőt és a kiszellőzést is rovaĺ és
ńgcsál'ők elleni védőhálőva| kell ellátni. A toĺony tetején vötösĺéz bádogozás készül, mely
a|att a hézagokkal takott deszkafelĹiletĺe kócpap|an sze||őző szőnyeg keľül.

Vízszisetelés:
A ta|ajjal éintkező ĺétegľendben 1 réteg hegeszthető SBS modiFrkált bitumenes
vastagleme z vizszigetelés készül.

Alizatok:
A vízszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt a|jzatbeton készül, vasalva. A padlóbuľkolat
4,5 cm vastagságú klinkeľ térburkoló téglabuľkolat.

Falbutkolatok:
A kápolna taftőszerkezetét alkotó Ía1asztott fa taftőkat boító rétegelt lemez jelenti a
falbuĺkolatot, illetve a közte |áthatő z salusan rakott de szkabutkolat.

Nvílászáľók:
A bejáľati kapu I. osztá|yű töĘyből készítendő, részben üvegezett kivitelben, színminta
szednti lazűtozással. Az o|tár mögötđ nyílásba SavmaÍatott feltiletű, 4 rétegű biztonsági
üvegezés keľül.

Lábazat:
A 40 / 30 cm-es vasbeton a|apfej geĺenda képezi a |ábazatot, ktilső oldalon kent szigeteléssel
elláwa.

Yízelvezetés:
A tetőĺől érkező csapadékvizet nem efeszcsatofnával kerĹil elvezetésĺe, hanem az épilet
köfüti Coullé kavics szivárgőva|, mely a keĺtészeti tervek szerint diszkĺéten kerĹil
kivezetésĺe a felszínľe és elszikkasztá,sn.

Téĺkövezés:
Äz épület köńl 1,2 méteĺ széles, akadá|ymentes használaÚa a|kalmas járda épül, anyaga
1,0/10 cm baza|t kiskocka. A kápolĺra bejántátől induló, a kótnyezet felé kiszéleseđő
lépcsőkaľ aljátő| az épiiletet megközelítő út felé 15x15 cm-es nagykockakő butkolatu
gyalogút teÍv ezett gy ephézagosan, az út fele fokozatosan e|fogyaszwa.

Léocső:
Az épület előtti lépcs ő az épulettől független szerkezetként keđl kialakításra. A lépcső
vasbeton kialakítású felszínére a helyszínen készített 5 cm vastag (függőlegesen 3 cm

cím: 106ĺ Budapest, Andrássy út 17. ll em 9.| leleíon: +36-1-796-10_00 | íax: +36-t-796_10-01
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vastag) szüľkés színű műkő keľĹil. Mellvédiei zsalukőben rakott 25 cm vastagságú fa|ak, a
mellvéd tetejére a kiviteli terv műkő konszignációja szednti koľláttal egyesített zátőe|em
keđl.

I]lektľomos enersia há|őzat:
Á kiépítésĺe keľülő elektromos energia há|őzat biztosítja aharaĺgvezétlést, tiasztóľendszet-
és a vtlágitas (általános, kijáratmutató fények, homlokzat) működését. Äz épület az oTSZ
tendelet előírásainak megfelelő villámvédelmi beĺendezéssel kerüI ellátásta' az MSZ EN
62305 szabvány a|kalmazásával. A villámvédelmi rendszeľ tervezésénél szempont vo|t az
épület esztétikai megjelenítése, a rendszer tervezésekor a tewezők torekedtek aľra, hogy az
esztéĹikai szint ne sériiljön.

Tűzie|ző ľendszeĺ:
Az OTSZ előírásainak megfelelően automatikus tűzje|ző rendszeľt nem szükséges teľvezni,
ennek megfelelően ene vonatkoző tetv nem késziilt. A' tűz jelzése mobiltelefonon ketesztül
lehetséges, illetve 

^ 
tefr{ezett ĺasztő rendszeĺ optikai füstérzékelővel keľül felszeĺelésľe. Az

éoületben éoůletséoés zetet éńfltő mesoldások nincsenek.
Az épületben égéstermék elvezetéséľe nincs szükség, ezét égéstetmék elvezetőt nem is
létesítünk.
Az épület időszakos haszná|aĺielleggel működik majd, ezéttivővíz és fűtési igény nincs.

Csaoadékvíz elvezetés:
A tervezett kápolna I(-i homlokzatáĺak magasabban fekvő, gyepes-fás köĺnyezete felől
étkező csapadékvizet, 

^z 
ide építendő tézsű körömvonaLához i]eszkedő -1 m széles,

gyeppel fedett, dĺéncsövezett, kavicsos drénszivárgő vezeĺ majd el a kápolna épületének
közvetlen közeléból.

Zöldfelület kialakítása:
Á kápolna épůlete köđli fás-gyepes zöldfelůlet megmaĺad jelenlegi álJapotában. Az
építkezés során Ía|<tvágás nem töfténik, a gyepfeltilet kerül csupán megbontásĺa a

beavatkozással éĺintett tészeken. Ä tervezett növényesítés az épület köfüli zöldfelületek
gyepesítéséből és a K-i üveghomlokzat felőli, valamint a bejátat felőli rózsaültetésből áu
majd. Á hátsó növényfolt céIia, hogy az üveghomlokzatot ne lehessen megközelíteni. Ä
növ ényv á|asz tás B oldogasszony növényszimb ólumai szeĺint töĺtént'

Tilzívíz ellátás:
Á tervezett építmény o\tőviz-e|látása a Gébátti-tó délkeleti öbléĺe, akápo|nától mintegy 150
méteľre telepített vízkivételi mű _ tűzoltőviz szívőcsővezeték - kiépítésével tervezett.

Ęigyelembe kell.venni, hogy a ZaIa Megyei Kormányhivatal Za|aegerczeg' Jfuási Hivatal
Epítésügyi és Örökségvédelĺni osztáł|y á|tal ZA-\íD/EU/11'85_8/2016. ůgyiĺatszámon
kiadott építési engedély feltételeként megielölt, az épitkezésekkel összefüggő földmunkák
(alapok kiásása, teĺeptendezési munkák) csak tégészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett
végezhetők.

CPV kód(ok):

4

Fti tátgyz

4521,1360-0
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További táľgy(ak):
45212360-7
45212361-4
39270000-s
45112700-2

A nyeĺtes aiánlattevő feladata az eliáľás II. tészében:
,,A Boldogasszony kápolnához vezető, tíizottő felvonulásta is alkalmas megktizelítő
út megépítése.'' az alábbiak szednt:

Meslévő állaoot:......_
A tervezési tefületen jelenleg is használatban lévő, gyalogosok és gépjárművek által használt
közlekedési útvonalak nem ľendelkeznek pályaszeĺke zette|, egyszetű földutak. Nyeľtes
Ajánlattevó fe|adata a mdévő nyomvonalak műszaki előírásokhoz igazodő vízszinies és
magas sági nyomvonalának koĺĺekció j a, s zeľkezetének stabúzácíőja.

HelyszinrajziL<lalakitás:
A Gébárti tó és környezetének közúđ Íe|tátása a 7406. számű Za|aeger'szeg_ Ándráshida
összekötőútól történik. Az utat keresztezi a tó leeĺes ztő csatotnája, me|ynek mindkét
oldalán ta|á|hatő aszÍalrt felületű kiépített útcsatlakozás'

Ä K-i oldalon Q+683 km) kiépített útcsatlakozástő| ielenleg földút vezet a tóig, amelynek
l<tszabályozása tervůnk tészétképezi. A 329 m hosszús ágűUlielű út biztosítja 

^ 
teÍvezett

kápolna (0+202,44 km) és a végszelvényben 
^ 

teÍvezett ĺjziviz vételezés helyét.

Á pályaszerkezet. keĺesztmetszet kialakítása:
I|zULielű gépiátművek által is használt útszakasz 4100 m-es butkolatszélességgel
és 6,5 m-es kotonaszélességgel épül, 329 nhosszúságban.

Ąz i:t D álv as z erkez ete:

o 20 cm M50 mechanikai stabilizáció
o 20 cm Homokos kavics
o Földmű Fr=40 MN/m'Ż)

Á Boldogasszony kápo|nához vezető, ďlzoltő felvonulásĺa is alkalmas megközelitő űt a
tervdokumentációban Ul ielű útként keľült megjelölésĺe és szabá\yozásra.

CPV kód(ok):

Fő tátgyz

Vallási célú épületek kivitelezése
Templom építése
Vallási tárgyak
Teľeprendezési munkák

45211360-0
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További tźltgy(ak):

45233226-9

A fenti feladatok részletesen, a Išózbeszeľzési dokumentumok ľészeként kiadásľa ketülő
Műszaki leíľásban, és Árazatfan költségvetésben ketültek részenként meghatá rozá,sra.

Ajánliatkéń tájékoztaga ajánlattevőket, hogy a Boldogasszony kápolna megépítése (I. rész)
ensedélvköteles tevékenvsés _ Aiánlatkétő ĺendelkezik éoítési enpedéllvel.

Ajánlatkéĺő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Boldogasszony kápo|náboz veuető út
meséoítése íII. ĺész) nem enpedélvköteles tevékenvsép.

Ajánlatkérő ľészenként kot vállalkozási szerződést a nyeÍtes ajánlattevővel.

A szerződés időtartama, vagy a teliesítés határideie:

lĺz eliátás I. tésze voflatkozásában:

Kezdete: A' szetződés hatályba lépésének napja a szetződés Felek álltali aláításának a
napia.
Ä munkateńlet átadás-áwételére a szetződés hatá|yba\épésétől számított 5 munkanapon
beliil kcrül sor.

Befeiezése: A szetződés teljesítésének véghatáddeje a munkateľu|et át^dását követő 180.
nap.

AjźĺĺIarkétő elő telj e síté s t el fo gad.

Az eliÄtÄs rI_ ľésze voÍ7^tkoŻ^sáhan:

6.

Bekötőút építése

lo

Kezdete: A Szetződő Felek által a|ätt szetződés _ tekintettel a I(bt. 53. $ (ó) bekezdéséte _

^támogatás 
tenđelkezéste bocsátásánaknapiátćll számított 5. napon lép hatályba.

A munkaterület átadás -áwéte|éte a szeĺződés hatálybalépésétől számitott 5 munkanapon
belül keľül soĺ.

Befeiezésez A szetződés teljesítésének véghatáddeje a munkaterület átadását követő 30.
nap.

Ajánlatkétő előteljesítést elfogad'

A telłesítés helve:

-

Yalamennyi rész tekintetében:

NUTS-kód: HU223
Teĺmészetbeni megj elölés : 89 00 Za|aegetszeg, htsz: 07 37 / 80

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em' 9 | teleíon: +36-1-796-'10-00 | fax: +36-1-796-10-o1
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8. A s z erz őd és t b i z to s ító m e llékkĺj te lez e tts égek:

Valamennyi Ész tekintetében:

I(ésedelmi kötbét:

I(ésedelmes teljesítés esetén a nyeftes aján|attevő késedelmi kötbért koteles fĺzetlú,melynek
méľtéke a n1eľtes Ąĺźnlat s79rinti neĺhí Ęánlati ár \o/o-a/nap' de összesen legfeljebb a n1eľtes
aj ĺź n la t s 7,e ri n ti n e t t ó E'ĺź n /a t i ĺź ľ 20oÁ - a.

A nyertes aján|attevő hibás teljesítése esetén aPo|gári Törvénykönyvľől sző|ő 2073. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:759. $ (2) bekezdésében és a 6:'l'77. $ (1) bekezdésében
foglaltak alapján az aján|atkétő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít
döntése szednt.

Ha az aján|atkétő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a nyeftes ajáĺ|attevő egyösszegű hibás
teljesítési kötbéĺ flzetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbéĺ mértéke ah1báva| érintett teľmékĺe/munkaĺészľe eső n1eľ.tes Ęántaĺ
sryri n ti nethí ajĺźnlati ĺźľ 20 o/o_a.

A hibás teljesítési kotbéľ a hibás teljesítés aján|atkérő általi elfogadásakor válik esedékessé.
Ajánlatkéĺő a hibás teljesítés miatti kötbét mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

Ha az aján|atkéń a hibás teljesítést nem fogadja el és su avatossági igényt érvényesít, akkor a
nyettes aján|attevő köteles a hibát az aján|atk&ő á|tal meghatátozott hatáĺidőn belül
ellenérték nélküI kijavítani.

Meshiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés a nyeftes ajánlattevő felľőhatő magatartása, a teljesítés megtagadása
v^$y a nyeftes ajánlattevőnek felĺóható lehetetlenülése miatt meghiúsul, a nyeÍtes
aján|attevő meghiúsulási kötbéĺt köteles Ítzetru az aján|atkétő tészére, melynek mértéke a
ilJeľ'tes ajánkt sierinti nettlí a1ánlati ár20 oÄ-a'

Á kötbérek közcis szabályai:

Amennyiben a nyeÍtes aján|attevőnek kötbérfizetési kotelezettsége medil feir, aján|atkétő
jogosult a kötbé*övetelését a fizetendő díjba beszámitanl és kötbéľ bekérő levél
kibocsátásával érvényesíteni.

Kötbétfizetési kcitelezettség esetén a nyeÍtes aján|attevő köteles külön nyilatkozatban is
elismetni az aján|atkéĺó követelését.
Ämennyiben a nyeftes aján|attevő a kötbétfizetési kötelezettségének elismeĺését
jogszerűtlenül megtagadja, a,1án|atkétő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eĺedő kátokat, költségeket, elmaĺadt hasznokat.

Tótállás:

Á nyeĺtes ajánlattevő a szetződésben foglalt valamennyi munkáľa a jogszabá|y átta| előfut
mértékű, de legkevesebb 36 hónap teljes kcirű jőtáLlást köteles vállalĺri, melyek kezdetének

7
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időpontja a hiba- és hiánymentes műsza|<l átadás-átvételi eljátás dátuma. Esetleges 1avitás
esetén a jőtállási idő a javított tészte vonatkozőan (ĄrakezdődLk. E'z idő alatt nyeftes
aján|attevő a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyiýa, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

Az eliátás I. ľésze vonatkozásában:

Tólteliesítési biztosíték:

A nyertes a1án|attevő köteles a n1ertes Ęĺźnlat syerinti nettó Ąánlati ár 2 o/o-nak megfelelő
összegű jólteljesítési biztosítékot az aján|atkérő rendelkezéséte bocsátani, a Kbt. 134. s (6)

bekezdés a) pontjában meghatátozott módon, legkésőbb a teljesítés elismetésének
időpontjában (a sikeres műszaki átadás-átvétel) és a '1őtállás időtattama alatt annak
érvényességét fenn kell tartania.

Á l(bt. 134. s (6) bekezdés a) pontja alap'1án a iólteljesítési biztosíték az aján|attevőként
szetződő fé| vá|asztása szeĺĺt nyuj tható óvadékként , az eLőfut pénzösszegn ek az aján|atkéń
fizetési szám|áján töténő beFĺzetésével, átutalásával; bank vzgy biztosítő á|ta| vállalt
gatancia vagy banki készfilzető kezesség biztosításával; vagy biztosítási szetződés a|apjáĺ
kiállított - kész6tzető kezes s égvállalás t tattalmazó _ kötelezvénnyel.

A nyeĺtes aján|attevőnek nem, vagy nem
fennállnia a |ólteljesítési biztosítéknak.

Ajánlattevőnek aiánlatźlhoz csatolnia kell a iólteliesítési biztosíték hatátidőÍe történő
ĺendelkezéste bocsátásáta vonatkozó nyi|atkozatát a Kbt. Lt4.s (5) alapián.

A jólteljesítési biztosítékot a jőtőůlási kötelezettség kezdetének időponĘában kell
ĺendelkezésĺe bocsátani és a jőtá|lási időtartamot követő 30 napig kell érwényességét
fenntaĺtani. A jólteljesítési biztosíték nyeĺtes aján|attevő általi ľendelkezésľe bocsátásának
aján|atk&ő felé történő igazo|ása a végszám|a kifizetésének feltétele.

Amennyiben a nyeÍtes ajánlattevő a jőIte|jesítési biztosíték fennállásának iđőszaka a|att
jőtáilási kötelezettségeit nem, vagy nem a megszabott hatátidőben teljesíti, űgy az

Ąán|atkérő jogosult a jólteljesítési biztosíték teĺhéĺe a munkákat elvégeztetni.

A sryąődést bi<tosíh, nellékktink79ttségek res7letes siabáĄait a< ajánlauénli dokuľľlentóió
s 4e ąő d é s n ľv e 7,e t Jej e i,e t e t a ľt a l m a ry1a.

8

jog- és

9.

szeruődésszerű teljesítése esetéĺe kell

iopsza báIvokra hiva tkoz ás :

Valamennyi tész tekintetében:

A teljesítés igazo|ásáru a Kbt. 135. s O-Q) bekezdésének a tendelkezései az lĺányadőak.

Az ellenszolgá|tatás a nyeÍtes ajáĺ|attevő általi teljesítést és az Aján|atkérő áItal' ennek
elismeĺéseként kiállított teljesítésigazo|á'skézhezvéte|ét követóen kiállított számfa ellenében
átutalással, foĺintban keriil kiegyenlítésre a I{bt. 135. s (3) bekezdése szerint, a Ptk. 6:130. $
(3) bekezdése szerinti hatáľidőben.
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Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az áIta|ános foĺgalmi adóľól szőlő 2OO7 ' évi
Cx'YuI. tv. 142. $ tendelkezéseit'

Á kiFrzetés a közbeszerzésekĺől sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény, valamint a 322/2015' $-.
30.) I(otm. ĺendelet rendelkezéseinek megfelelóen tönénik.

A Szetző dés egyös s zeg ű, (áta|ány átas) típus ú.

Aiánlatkéĺő taľtalékkeÍetet nem biztosít.

Á kifĺzetés soľán a Kbt. 135. s (3)' (5) és (ó) bekezdései tányadóak, a Ptk.6:130. $ (3)
bekezdése, valamint a322/2015. 6. 30.) I(orm. ľendelet 30. $-a tányadőak.

Ämeĺnyiben a nyeftes aján|attevő a teljesítéshez a|vá\]alkozőt vesz igénybe, úgy a Ptk.
6:130. s (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. s (3) bekezdésében foglalt szabályok
szerint töĺténik a szetződésben foglalt ellenérték kifizetése.

Az ellenéĺték megfĺzetéséĺe 
^z aján|atkétő á|ta| a|áfut teljesítésigazolás a|apján 

^zajánlattevőft) részétől benyujtott számla a|apján kerül sor.

A' szetződéskötés valutaneme foĺint (HUF).

lĺz eliátás I. tészében nyeftes aján|attevő a l(bt. 135.s (7) bekezdése szerint kétheti
előleg kiÍizetését a szeĺződésben foglalt telies ellenszolgáltatás SoÄ-ának megfelelő
összegben a 322/2015. 6. 30.) I(otm. tendelet 30.s (1) bekezdésében meghatáfozoti időn
belül.

Äz előleg a végszámLábő| kerül elszámolásra.

Aján|atkéń az e\járás I. tésze vonatkozásában (előleg igénybevétele esetén 1 db
előlegszámla) 3 daĺz'b tészszźrnla, illetve 1datab végszálm|a|<lá|]ltásfua ad lehetőséget, a
készültségi sztnt 25o/oi 50%; 7 5% és 100%- ának elérésekoľ.

A végszámla kiállításának feltétele az I. tész tekintetében a sikeĺes műszaki átadás-áwéteh
el1áńs lefolytatása és a használatbavételi engedély megszeľzéséhez sziikséges, a műszaki
ellenőt által ellenőtzött és jőváhagyott dokumentumok Megtendelő tészéte t8rténő átadása.

lu e|iátás I. ľészében a végszámla kifizetésének feltétele a jólteljesítési biztosíték nyeÍtes
aján|attevő általi rendelkezéste bocsátásának az aján|atk&ő felé tötténő igazo|ása.

lu eliátás II. ľészébenaiźnlatkéĺő nem biztosít előleg igénybevételi lehetőséget.

Aján|atk&ő az e\fuás II. ĺésze vonatkozásában nem biztosítia a tészszáĺn|ázás
lehetőségét,1 datab végszím|a|ĺáL]itásáru ad lehetőséget, a készültségi szint 100o/o- ának
eléľésekoĺ.

A végszámla kiállításának feltétele a II. tész tekintetében a sikeres műszaki átadás-áwéteh
e|járás leÍo|ytatása és a műszaki ellenőĺ által ellenőruött, va|amint jőváů.ngyott át^d^si
dokumentáció Megrendelő ĺészéĺe töténő átadása.
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A pénzi.igyi ellenszolgáltatas rész|etes szabäIyait az aján|attéteü dokumentáció tészétképező
sz etz ő désteÍv ez et tafialmazz a.

Ajánlattevő nem tehet többváItoza n: aján|atot.

10.

11.

e aiánlatot:

Ajánlatkéľő megvizsýlta, hogy abeszerzés tárgyának iellege és a szerződéshez kapcsolódó
egyéb körülmények lehetővé teszik-e a kcizbeszetzés egy tészére történő ajáĺ|attéte|t.

Aiánlatkéĺő ennek a|apján a tárgyi kózbeszetzési eljátás vonatkozásában biztositja a

részajánlatok tételét az a|ábbiak szednt.

Iĺz eliá,ĺáls I. része:

,,A Boldogasszony kápolna megépítése a GébártĹtónál''

Iĺz eliánás II. ľésze:

,,A Boldogasszony kápolnához vezető, tíizoltő felvonulásľa is alkalmas megközelítő
út megépítése.''

Aiánlattevő aiánlatot nvúithat be epv. vaw akát mindkét rész tekintetében.
Alőnlatk&ő 

^z 
ew Aiánlattevőnek odaítélhető szetződések számát nem kor|ätozza.

12. Az aiánlatok elbíráIásának szempontia:

Valamennyi ľész tekintetében:

Aján|atk&ő a tátgyi kiśzbeszerzési eljáĺás esetében a benýtott aján|atokat a I(bt. 76. s (2)

bekezdés c) pontjában ľögzítetteknek megfelelően a legjobb fu-érték elve alapján éttékellaz
alábbiak szeĺint:

I to

1. Nettó aiánlra:dfu (ĺettő. forint)
2. A szerződés teljesítésében tészwevő
szakemb etek s zakmai tap aszta|atának
bemutatása ĺSzakmai aiánlat)

Ertékelési szemDont

3. Aján|attevő szakmai tapaszta|atának
bemutatása

Ha több aján|atnak azonos a fentiek szednt kiszámított cisszpontszáma, az az ajánlat
minősiil a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott étékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú éľtékelési szempontÍa nagyobb étékelési
pontszámot kapott. Az ajánlatkétő jogosult, de nem köteles közjegyző jelenlétében
soĺsolást tattani, ha a legkedvezőbb aján|at e módszerrel sem hatátozhatő meg.

A legjobb fu-érték elve értékelési szempontja esetén az zjáĺ|atok részszempontok szednti
taĺtalmi elemeinek értékelése soĺán adható pontszám alsó és Íe|sőhatára: 1-10

Súlvszám
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Pontszámok l<lszámitásának módj a :

^z 
l. énékelési tészszempont [Nettó aiánlati át (nettó, forint) - súlyszám: 70]

esetében a l(özbeszeľzési Hatóság útmutatója (KE' 2016. évl147. szfun;2016. decembet
21.) szeťnĺ fotdított atáĺyosítáls módszeľe.

Fotdított atányositás esetén az aján|atkérő a legkedvezőbb taľtalmi elemľe a maximális
Pontot (10 pont) adja,a többi ajánlat taĺtalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva forďtottan arányosan számo|1a ki a pontszámokat.

eliáĺás valamennwi ľésze wn,nqtkn.zĄcálrąn.

p = (Álęjobb / Avizsgált) x (Pmax _ P-i") + Pmin

P : a vizs gálrt ajánlaĺ elem ado tt S z emp ontÍa v on^tkoző p onts z á ma
P-"*: a pontskála felső határa 10
P-,n: a pontskála alső hatáta l
Al"giouu: a legelőnyosebb ajánlat taľtalmi eleme (egalacsonyabb éték)
Á'i",gált: a vizsgálrt zján|at taĺtalmi eleme

Amennyiben adott ľészszempontÍa valamennyi aján|attevő azonos ajánlatot ad, abban
az esetben valamennyi a tészszempontra vonatkoző ajánhtmaximális pontszámot kap.

ĺ z. ertä<elési részszempont |rA szetződ,és teliesítésében tészwevő szakembetek
szakmai 'tapasztalatának bemutatása - súĘszám: 15l esetében a I{özbeszerzési
Hatőság útmutatója ę<ŕi zorc. évi 747. szám; 201,6. december 21.) szednti pontozás
módszeĺe:

Iu eliátás I. tésze vonatkozásában a szakemberek bemutatása tekintetében a
pontkiosztás az a|ábbiak szerint töténik.

7. Az alábbi szakember bemutatása esetén ajáĺ|attevő a minimális (1 pont)
Pontszámot kapia.

Aján|attev őnek ľendelke z nie kell:

olegalább 1 fő felelős műszaki vezetői (i\,ÍV-É) iogosultsággal ĺendelkező
szakembeĺrel, aki rendelkezik legalább 12 hőnap szakmai tapaszta|attal épület
építése és/ vagy fe|íljitása tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai
tapasztalattal rendelkeznie e szakembeĺnek).

2. .Az alábbi szakember bemutatása esetén ajän|attevő az 5 pont pontszámot
kapia (opcionátis):

CAz 7. pontban męjelölt szakember tendelkezik legalább 24 ľrőĺap szakmai
t^P^szt^|attal épület építése és/vagy fe|t1itása tekintetében (tehát összesen kel]24
hónap szakmai t^P^szt^|^ttal rendelkeznie e szakembeĺnek).

3. Amennyiben 
^z 

1'. pontban bemutatott szakember 36 hónap, vagy azt
meghaladó szakmai tapaszta|attal tendelkezik, aján|attevő az adott

clm:106'l Budapest, Alldrássy út 17. ll. em.9 | teleíon: +36-1_796_10-00 | fax: +36-1-796-10_01
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szemponthoz t^ttoző maximális (10 pont) pontszámot kapia.

Aiánlatkétő felhívia Aiánlattevők figyelmét, hogy a teliesítésbe bevonni
kívánt szakembeľek szakmai tapasztalata vonatkozásában, az időben
páthluzaĺľĺos gyakoĺlati idők csak egyszet száĺnítanak bele 

^z 
adott

s z akembeľ s z akmai tap aszta|atálb a.

Több ľészte tiiĺténő aián|attétel esetén, a szakemberek ktiziitti
átiárhatősźlg megengedett, tehát több tészre ttirténő aián|attétel esetén
egy szakembeľ több ĺészben is bemutatható.

Ä 2. éttékelési szempont bemutatása az e|iáltős I. ĺésze vonatkozásában az
alábbiak szerint történjen:

oa teliesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése,képz.ettségük, szakmai
tapasztalatwk ismertetése cégszeríien a|áitt nyilatkozat foĺmáiában szükséges
csatolni;

o az adott szakembeľ szakmai tapasztalatának ismeĺtetése a szakember saiát
kezűleg a|áitt szakmai onélettaizáĺnak csatolásával (az öné|etrajznak a
szakmai taoaszta|at ideiét íkezdő-befeiező) lesalább naotáti év. hónao szerinti
időtartamok megjelölésével kell tartalmazlia, illetve a jogosultságának
ellenőľzésére szo|gá|tatő nyt7vántattás elérhetőségének útvonalát szükséges
feltüntetni);

o csatolni kell a szakenrbeľek képzettségét igazolő dokumentumokat, illetve a
j ogos ults ágok igaz ol ás át (egy szerű más olatban) ;

o csatolni kell a szakember á|tal saiát kezűleg a|álrt tendelkezésre állási
ĺyi|atkozatát.

t',,

a Klrt 73- N í1) hekezĺlés e) nonfił nlarniĄn-

és vépzi el a oontkiosztást. Több szakembeĺ bemutatása többlettrontot
nem ielent- a minimális elváľás az1Íő szakembet bemutatása.

iĺz eliäräs II. tésze vofiatkozásában a szakemberek bemutatása tekintetében a
pontkiosztás az a|ábbiak szednt töĺténik'

7. Az alábbi szakember bemutatása esetén a)án|attevő a minimális (1 pont)
pontszámot kapia.

Aiánlattevőnek rendelkeznie kell:

olegalább 1 Íő felelős műszaki vezetői (h/ÍV-KE) jogosultsággal tendelkező
szakembetrel, aki ĺendelkezik legalább t2 lĺ.őĺap szakmai tapaszta|attal útépítés
tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai tapaszta|attal tendelkeznie e

szakembeĺnek).
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2. Az alábbi szakember bemutatása esetén aján|attevő az 5 pont pontszámot
kapia (opcionális):

o Az 7. Pontban meg|elölt szakembet rendelkezik legalább 24 lnőnap szakmai
tapaszta|attal útépítés tekintetében (tehát összesen kel]' 24 hónap szakmai
tap asztalattal rendelkez nie e sz akemb emek).

3. Amennyiben 
^z 

1. pontban bemutatott szakembeľ 36 hónap, vagy azt
meghaladó szakmai tapasztalattal ĺendelkezik, ajánlattevő az adott
szemponthoz t^ttozó maximális (10 pont) pontszámot kapia.

Aiánlatkérő Íelhíýa Aiánlattevők Íigyelmét, hogy a teliesítésbe bevonni
kívánt szakembetek szakmai tapasztalata vonatkozásában, az időben
páthuzamos gyakoľlati idők csak egyszet számítanak bele az adott
s z akembet szakmai tap asztalatáb a

Több ľészľe töľténő aián|attétel esetén, a szakembeľek köztitti
átiáthatősáls megengedett, tehát több tészľe ttifténő aiánlattétel esetén
egy szakembet ttibb ľészben is bemutatható.

Á 2. értékelési szempont bemutatása az eliátás II. ľésze vonatkozásában az
alábbiak szerint töĺténjen:

o'a teljesítésbe bevonni kívánt szakembeĺek megnevezése,képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismetetése cégszeľűen a|äítt nyilatkozat formáiáhan szükséges
csatolni;

o az adott szakember szakmai tapaszta|atänak ismeĺtetése a szakembeľ saiát
kezűleg a|áítt szakmai önélettaizálnak csatolísá,ľval- (az önéletľajznak a
szakmai tapaszta|at idejét (kezdő-befeiező) legalább naptári év. hónap szeĺinti
időtaľtamok megjelölésével kell tattalmazlia, illetve a jogosultságának
ellenőrzéséĺe szo|gáItatő nyivántattás elérhetőségének útvonalát szükséges
feltüntetni);

ocsatolni kell a szakembeĺek képzettségétigazolő dokumentumokat, illewe a
i ogosults ágok igazol ását (egy szerű másolatban) ;

o csatolni kell a szakember á|tal saját kezűleg a|áírt ľendelkezésĺe állási
nyilatkozatőt,

bekezdés e) pontia alapián.

nem ielent. a minimális elvárás az 1fő szakembeľ bemutatása.
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A 3. értékelési ĺészszempont [Aiánlattevő szakmai tapaszta|atának bemutatása -
súlyszám: 15] esetében a l(özbeszeľzési Hatóság útmutatója (KE 201,6. évi 147. szárn;
2016. decembet 27.) szerinti pontozás módszeĺe:

I|z eliátáls I. tésze voflatkoz^sában a refetenciák bemutatása tekintetében a

pontkiosztás az a|ábbiak szerint töľténik.

l' Az alábbi kötelezően bemutatandó refeĺenciák bemutatása esetén
aján|attevő a minimális (1pont) pontszámot kapia.

. Aiánlattevőnek rendelkeznie kell az aján|attétel:' felhívás megküldését mege|őző
5 évben befejezett (műszaki_ átadás áwétellel |ezáru|t), szerződésszetűen
teljesített, iisszesen nettó 48 Millió Ft ellenéĺtékű, éptiletépítési és/vagy
felújítási munkákĺa vonatkozó ĺeferenciával (teferenciákkal)'

2. Amennyiben az 'l'. pontban megadott ĺefetencián feliil aiánlattevő az alábbi
ľeferenciáfta)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapia:

. Aiánlattevőnek tendelkeznie kell az aján|attétels' felhívás megküldését mege|őző
5 évben befejezett (műszaki_ átadás átvétellel lezátu|t), szerződésszeĺűen
teljesített, összesen nettó 75 Millió Ft ellenértékű, épületépítési és/vagy
felújítási mrrnkákľa vonatkozó ĺeferenciával (refetenciákkal).

3. Amennyiben az 7' Pontban megadott ĺeferencián feli.il ajánlattevő az alábbi
ĺeferenciáfta)t is bemutatja, a maximáIis 10 pont pontszámot kapja:

. Aiánlattevőnek ĺendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését megelőző
5 évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel lezárult), szetződésszerűen
teljesített, összesen nettó 100 Millió Ft ellenértékű, épületépítési és/vagy
felúiítĺísi munkákĺa vona;tkoző refercnciával (tefeĺenciákkal).

A ľefetencia ellenétékéĺe vonatkozó kiivetelménynek való megfelelés több
tefetencia bemutatása tévén is lehetséges.

A 3. étékelési szempont bemutatása az eliárás I. része vonatkozásában az
alábbiak szeľint töténien;

I ',0

az aján7attevő 6ital- cégszerűen aláfutnyilatkozatta|, amelyben rögzítésre keľül:

_ szetződést kötő másik fél neve, székhelye,
_ a szenődés tárgya,
_ az etlenszoĘáltatás összege,

- a teljesítés ideje (<ezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és helye,
_ továbbá ajánlattevőnek nyilatkozni kell arrő|, hogy a teljesítés az

előírásoknak és a szerz,ódésnek megfelelően töĺtént-e.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll em 9 | teleíon: +36-1-796-10-00 | íax; +36ł-796-ĺ0-0ĺ
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állapítható meg a Kbt. 73. S (1) bekezdés e) pontia alapián.

I|z eljátás II. ĺésze voflatkoz^sában a refetenciák bemutatása tekintetében 
^pontkiosztás az a|ábbiak szetint töténik.

l. Az alábbi ktitelezően bemutatandó refetenciák bemutatása
aján|attevő a minimális (L pont) pontszámot kapia.

. Aiánlattevőnek tendelkeznie kell az aján|attéteh felhívás megküldését mege|őző
5 évben befejezett (műszaki- átadás áwétellel |ezáru|t), szeződésszeĺűen
teljesített, összesen nettó 5 Millió Ft ellenértékű, útépítési munkákĺa
vonatkozó ľeferenciával (tefeľenciákkal).

Ámennyibeĺ az 1. pontban megadott refeĺencián felül ajánlattevő az alábbi
tefeĺenciá(ka)t is bemutať1a, az 5 pont pontszámot kapia:

. Aján|attevónek ĺendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését mege|őző
5 évben befejezett (műszaki- átadás áwétellel lezáruIt), szenődésszerűen
teljesített, összesen nettó 15 Millió Ft ellenéĺtékű, útépítési munkákĺa
vonatkoző ľeferenciával (re feĺenciákkal).

Amennyiben az 7. pontban megadott refetencián felru| aján|attevő az alábbi
ĺeferenciáfta)t is bemutaĘa, a maximális 10 pont pontszámot kapia:

. Aján|attevőnek ĺendelkeznie kell az aján|attéteh felhívás megküldését megďrőző
5 évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel |ezáruIt), szetződésszeĺűen
teljesített, összesen nettó 20 Millió Ft ellenéĺtékű, útépítési munkákľa
vonatkozó refetenciával (ĺefeĺenciákkal).

2.

3.

esetén

A 3. étékelési szempont bemutatása az eliátás II. tésze vonatkozásában az
alábbiak szerint töténien:

o 
^z 

ajánlzttevő á|ta| cégszetőeĺ a|átt nyi|atkozattal, amelyben ĺögzítésre kcľĹil:

_ szerződést kötő másik fél neve, székhĄe,
_ a szetződés tátgya,
_ az e7feĺszo|gá|tatás osszege,

- a teljesítés ideje ftezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és helye,
_ továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznl kell atő|, hogy a teljesítés 

^zelőírásoknak és a szerződésnek megfelelően toĺtént-e.

lezárult). szetződésszetííen teliesített. iisszesen nettó 5 Millió Ft

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em.9 | teleíon: +36_1-796-'10-00 | íax: +36-1-796_10-01
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bekezdés e) pontia alapián.

Az ai án|atok ös szo onts zámának kis zámítása:

A súlyozás előtti pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéń 2 (Lé0 tizedesjegyte kerekíti.

A súlyozott Pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéľő szintén 2 ftét) tizedes)egyre

keľekíti.

Az aján|arkétő az ajánlatok éttékelése sotán az egyes tészszempontok tartalmi elemére adott
éĺtékelési pontszámot megsŻoÍozza 

^z 
adott részszemponthoz ľendelt súlyszámmal, a

szotzatokat peďg a|ánlatonként összeadja; az az ajánlat az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Kiepészítő táiékoz tatás kétés e:

dz aján|attevő az a.1ánLattéteb. felhívásban és dokumentációban meghatározottakkal
kapcsolatban az aján|attéteh hatátidőt mege|őzően írásban kiegészító infotmációkén
foľdulhat az aján|atkérő kapcsolattattőjához, aW a kért információt a Kbt. 114. s (6)

bekezdése a|ap1án az aján|attételi hatáddő Lejátta előtt ésszeĺű időben írásban megad)a. Ä
tájékoztatás tatta|mát valamennyi aján|attevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a I(bt' 5ó. $

(3) bekezdésében maghatátozott ésszeĺű határídő (ésszerű határidónek tekinti aján|atkérő a

3 munkanapot) betartása mellett oly módon kéthető, hogy a kéĺdéseknek a hatáľidő
tejáttának napján meg kell érkezniük aián|atkétő kapcsolattattőiálhoz fax és e-mail űt1án.

Äjánlattevő a kiegeszítő tá)ékoztatás iĺánti kéľelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő
tájékoztatás iĺánti kérelem előteriesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas
nýtása éľdekében szíveskedjen elektľonikus úton a b-a.l.psitrne.a@pĺxrt-ł1z-ľt.h_u e-mail
címĺe is eljuttatni szeĺkeszthető fotmában is'

A kizátó okok

Az e|1fuásban nem lehet ajánlattevő, akálla|koző és nem vehet részt az alkalmasság
igazo|ásában olyan gazdaságs szeĺeplő, akivel szemben a Kbt. ó2. s (1) bekezdésében

rógzített |<lzfuő okok bátmeĘke fennáll.

Ajän|attevőknek a Kbt. 114. $ (1) bekezdésében és a321/2015. 6. 30.) I(orm. tendelet 17.

$-ban foglaltak a|apján szükséges al<tzátő okok fenn nem ál]ásától nyilatkoznia.

.Pĺján|attevő aján|atában köteles csatolni l 321'/2015. ě. 30.) I(oľm. rendelet 17. s (1)

bekezdés szeĺinti nyt7arkozatát a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

.Pĺz Ąánlattevő, az a|vál]alkozőia és adott esetben az alkalmasság igazo|ásában ĺészt vev,ő

más szervezet vonatkozásäban a Kbt' 67. s (4) bekezdése és a321/2015. 0Ĺ 30.) I(orm'
ľendelet 17. s (2) bekezdése szeĺinti nyilatkozatot köteles benyujtani a I(bt. 62' s (1)

bekezdésében foglalt \<lzátő okok hiányától.

A321/2015. (x.30.) Koľm. ľendelet 1.s (7) bekezdése ételmében a|<lzárő okokĺa és az

alkalmassági követelményekĺe vonatkozóan a kózbeszetzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyujthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, amedcĺig az

13.

I ru

14.

cĺm:1061 Budapest, Andrássy út 17' ll em 9 | teleíon: +36-1_796-10-00 | íax: +36J-796-10-0'|
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igazolásokban foglalt tény, illetve adat tafialma valós. Az aján|atkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valőságtatta|mát az aján|attevő eĺte vonatkozó kĹilön nyiatkozata
nélkül vélelmezi. Minđenesetĺe aján|atkétő javaso|ja ajánlattevőknek, hogy al<lzátő okokĺa
vonatkoző^n benyújtott igazo|ásak ne legyenek kotábbi keltezésűek, mint a tátgyi e|játás
megindításá nak a napja.

15. Az alkalmassági követelménvek

Ájánlatkéľő a Kbt. 115.s (2) bekezdésének megfelelően a sajät meýtéLése szednt alkalmas,
szerződés teljesítéséľe képes, szaktnaiagmegbizhatő gazdaság szeĺeplőknek küldi meg?z
e|járást megindító dokumentumokat, eĺľe tekintettel a l(bt. 115. s (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve, nem kíván pénzugyi-gazdasági, illetve m(lsza|<l-szakmai alkalm"'.ĺgi
követelményeket rögzíteni.

16. IIiánwótlásilehetőség:

Ajánlatkéľő az e|játás soĺán a l(bt. 71. $ alapján az cisszes ajánlattevő számáta, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az aján|ztokban nem egyéľtelmű kilelentések,
nyilatkozatok' igazolások tattalmának isztázása érdekében a felvilágosítás lehetőségét,
azza|, hogy fenntattja annak a lehetőségét, hogy újonnan bemutatott gazdasá,gi.'.'"p1ők
tekintetében további hiánypótlást, felvilágosítás kéĺést nem bocsát ki.

17' 

Tr8. mátcius hónap Z3.napián!tőta'' petc

18. Az aiánlat benyúitísának címe:

Az aiźn|atok felbontásának helye: PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt. (székhe|y:
10ó1 Budapest, Ándĺássy út 17. II. em. 9.)

19. Az aiánlattétel n-velve:

Magyaĺ

20. Az aiánlatok felbontásának helye, ideie:

Az ajánlatok felbontásának helye:

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt. (szé|<hely: 1061 Budapest, Andtássy út 17. II.
em.9.)

Áz aiánlatok felbontásának ideie:

Jelen felhívás 1 7. pontjában megha tátozott időponttal azonos.

21. Az aiánlatok Íelbontásán ielenlétre iogosultak

Á I{bt. 68. s (3) bekezdése szeĺinti személyek.
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22. Az aiánlati kőtöttség minimáIis időtartama

A végleges aján|attétehhatáridő |ejáttátől számított ó0 nap.

Ajánlatkéľő az aján|atl kötöttséggel kapcsolatosan külon felhĘa a ŕigyelmet a I(bt. 131. s
(5) bekezdéséľe.

23.
teÍvezett időDontia:

a l(bt. 79. s O-ę)
bekezdésében meghatározottak szerint, a I(bt. 70.s (1)-(2) bekezdése alap)áĺ az a,1ánJrai
kötottség lejártáig.

A szerződéskötés tervezett időpontia: a l(bt. 131. $ (6) bekezdésének utolsó fordulata
a|apjáĺ, az osszegezés megküldésétől számitott 6' napon.

24.
oén z íi plli fel té tel ei :

Äjánlatkétő 
^z aján|attéteh dokumentációt elektĺonikus úton, közvetlenül, a ielen

ajánlattéteh felhívással egyůtt, téítésmerrtesen küldi megaz ajánlattevők tészéte.

25.
prcgram m aI kapcs ola tos, tjgy annak megielöIés e:

A szetződé.s nem EU alapokból Flnanszírozott.

26.

Ájánlatkéĺő az aján|attéteü felhívásban meghatátozott aján|attéteh hatáidőre benyújtott,
aján|ai kötöttséget nem etedményező első ajánlat vonatkozásábaĺ megvtzsgál1a, hogy az
megfelel-e a kozbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajáĺ|atot a
tárgyalások megkezdését negelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az aján|at
olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban 

^ 
t^rgyalások során vagy hiánypótlás

ketetében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételéĺe. Á tárgyalások megkezdését
megelőzően csak akkor lehet az aján|at érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő
volta miatt megállapitali, ha a szakmai aján|at nem felel meg 

^z 
aján|atkérő által

meghatátozott minimumkövetelményeknek' Az zján|atban foglalt egyéb nyilatkozatokkal,
dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tfugya|ások befejezéséig kell pótolĺri.

A táĺgya|á's sotán aján|arkéó aján|attevőkkel egyiitt tätgyal a beszetzés tätgyát képező
szetződés műszaki tattaImátő|, illetve az egyéb szeĺződéses feltételekĺől.

A tfugyaláson aján|attevőt a nevében nyiatkozattételĺe és kötelezettségvál]a|ásn jogosult

rendelkező) személynek kell képviselnie. Meghatalmazásnak az ajánLatban történő
csatolása, vagy a táĺgyaláson töĺténő átadása szükséges. Az aján|attevő nevében eljátó
személyek képviseleti jogosultságának meglé tét ajánl.Latkéĺő ellenőrzi.

Aján|arkérő egy alkalommal kíván tfugyalrrĺaz ajánlattevővel, azonban fenntatĘa magánaka

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll em.9.I teleíon: +36_1_796ł0.00 | íax: +36-1-796J0_01
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jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson.

Ámennyiben az }ĺján|atk&ő úgy ítéli meg, hogy további tfugya|ási fotdulók megtartása
szükséges, úgy ennek tényéľől az aján|attevőket az első tárgya|ási fordulón fogja éttesíteni a
következő tárgy a|ási forduló időp ontj ának a megj elölésével.

Az ajánlatk&ő a tátgya|ásrő| jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgya|ás befejezését követő két
munkanapon beltil minden, az adott tátgyaláson ĺészt vett ajánlattevő a|áít, és részükĺe
aján|atkérő egy példányt átad.

Ájánlattevőknek végleges ajánlatukat a vég|eges ajánlattételi felhívás rendelkezései szeĺint
kell megtenniük.

A tátgya|ások befeiezését követően az aján|atkéĺó megvizsgá|ja, hogy a végleges aján|at
megfelel-e a tátgya|ás/tárgyalások befejezésekor 'tányadő kozbeszetzési dokumentumok
tattalmának, valamint a jogszabá|yokban meghatárczott feltételeknek és sziikség szeĺint
a|kalmazza a I(bt. 72. $-t. Azon nyilatkozatokĺa, dokumentumokta vonatkozó hiányok,
amelyeket az e|ső aján|atta| kapcsolatban a tátgya|ások befejezéséig kellett volna pótolĺ.1^, ezt
követően máĺ nem pótolhatóak.

A végleges aján|atok bontására a I(bt. 68. $ vonatkozó rendelkezései szetint keľül sot.

Az éwényes végleges ajánlatokat az aján|atkérő a Kbt' 76. s (2) bekezdés c) pontja szerinti
legjobb át-étték atányt megjelenítő szemPontok a|apjáĺ éĺtékeli.

Atátgyalás helyszíne:

Zalaegetszeg Megyeí Jogú Yátos Önkotmá nyzata
8900 Zalaegerszeg, I(ossuth Lajos utca 17-19.

A-z első tárgvalás teĺvezett időPontia:

2018. április hónap 06. napián 11óra 00 peĺc

Aján|atkéń tt1ékoztatja aján|attevőket, hogy a tátgya|ás fent ĺögzített időpontjátóI
továbbá, hogy a tfugya|ás megtattását megelőzően Ajánlatkéń külön értesítést
aján|attevőknek a tfugyalas Pontos idejéĺől, helyétől.

27. Egyéb infotmációk

Cľöbb tészre töĺténő aján|attéte| esetén, részenként külön-ktilön szükséges benyujtani
nyiatkozatokat.)

27.1 Aján|attevőnek a l(bt. 66. $ (6) bekezdése a|apján az ajánlatban meg kell jelölnie
tészenként

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17' Il' em. 9.I telefon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-'l-796-ĺ0-01
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a) a közbeszerzésnek azt a tészét (részeit), amelynek teljesítéséhez az aján|attevő
akállalkozőt kíván igénybe vcnni,
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at beĺyiĄtásakoľ ĺnár
ismeľt a|vá1]alkozőkat. (A nemleses tartalmú nvilatkozatot is csatolni kell!)

b)

Ż7.2 Ajánlattevőnek a I(bt. 73. $ (5) bekezđése a|apján ajánlatk&ő a dokumentációban ad
tájékoztatást azoknak a szeÍvezeteknek ftatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség),
amelyektől az aján|attevő a megfelelő köľnyezetvédelmi, szociális és munkajogi
ľendelkez és ekľe vonatk oző tájékoztatás t kaphat.

27.3 A l(bt. ó6. s (5) bekezdése a|apján az aján|at elején tészenként _ a dokumentációhoz
mellékelt nyilatkozatminta alapján _ felolvasólapot kell elhelyezni, amely feltĹinteti a I(bt'
68. s (4) bekezdése szerinti összes adatot.

27.4 Az ajáĺ|atot írásban, 1 papíľ alapú példányban, zátt csomagolásban kell benyújtani a Kbt.
66. s (1) bekezdése a|apjáĺ az aján|atkérő által alábbiakban előfut foĺmai követelményeknek
megfelelően.

Aiánlatkétő köteles csatolĺri nytlatkozatát aÍta vonatkozóan, hogy az elektronikus
adathotdozón benýitott aján|at tartalma telies mértékben megegyezlk az á|ta|a benyújtott
eĺedeti, írásos aján|at tartalmával.

Az aján|at foľmai követelményei a következők:
a) Az a1án|at papíľ alapú pé|dányát zsinóľľal, |zpozhatőan cissze kell f(lzni, a csomót

matĺcáva| az ajän|at első vagy hátsó lapjához tögziteni, a mztticát le kell bélyegezni,
v^gy 

^z 
ajánlattevő ńsz&ő| etre jogosultnak alá kell írni' úgy hogy a béIyegző,

illetőleg az a|áíĺás legalább egy tésze 
^ 

m^tÍicán legyen.
b) Az ajáĺ|at oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmaző olda|akat számozlĺ, az üĺes oldalakat
nem kell, de lehet. Ä címlapot és hátlapot Qra vannak) nem kell, de lehet számozĺi.
Az aján|arkétő az ettől kisméĺtékben e|tétő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tatta|omjegyzékben 

^z 
egyes iĺatok helye

egyéĺtelműen azonosítható és az lĺatok helyéľe egyételműen lehet hivatkozni. Az
ajánLatk&ő a kisméĺtékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az aján|atban való
tájékoződása, illetve az aján|atta való hivatkozása étdekében szükséges.

.) Az ajáĺlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tafialmazlia, mely a|apján az aján|atban
sz eteplő dokumentumok oldalsz ám a|apján megtalálhatóak.

lro

elekttonikus úton (CD vagv DVD adathordozón) is benvúitani!

Az ajőn|atokat tarta|mazó csomag külső bodtásán a

,rZalaegetszeg Megyei Jogú Város onkormányz ata

Yáilalkozálsi Szeĺződés a 
'Boldogasszony 

kápolna építése a GébártĹt őnál" tángyÍl

-:fi:#""'"

,,rŕem bontható fel az rj^^unnft hatfuidő lejfuta előtt'
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megjelölést kell feltiintetni.

27.5 Az a'1án|atban benyujtott igazolásokat a I(bt. 47. $ (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet npíjtani. Amennyiben a fe|hívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolrgál'ő tat, ígazo|ás' vagy nyilatkozatot sziikséges becsatolni (pl:
gannciavállaló nyilatkoz^t vagy kezességvállalásľól szóló nyilatkozat, űgy azt etedeđ, vagy
hiteles másolatban kell becsatolriaz ercdeĺ aján|atban.

27.6 Amennyiben bátmely, az aján|arhoz csatolt okiĺat, igazolás, nytLatkozat, stb' nem m^By^t
nyelven kertil kiállítást'a, űgy azt 

^z 
aján|attevő magyait' nyelvű foĺdításban is köteles

becsatolni. A Kbt. 47. s (2) bekezdése alapján aján|atkérő a nem magy^t nyelven benyujtott
dokumentumok aján|attevő általi felelős fotđítását is elfogadja. A foĺdítás tartalmának
helyességéé ft az aján|attevő felel.

27.7 Az aján|atban lévő, minden _ az aján|attevő vagy aĘálla|koző, vagY kapacitást (eľőforrást)
nyuitó szeÍvezet á|ta| készített _ nyilatkoz^tot a végén alá kell tlia az adott gazdálkodó
szervezetnél eľĺe jogosult(ak)nak vagy o|yan személynek, vaEY személyeknek akift) etÍe a
jogosult személy(ek)től írásos felhata|mazást kaptak. Az aján|at minden olyan oldalát,
amelyen _ az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak végte, az adott dokumentumot
aIáfuő személynek vagy személyeknek a módosításnális kézjeggyel kell ellátni.

27.8 Az aján|atnak tattalmaznia kell ľészenként aján|attevő I(bt. 66. $ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyllatkozatát _ eľedeti példányban' _ 

^z Ąán|attéteh
felhívás ;'feltételeiľe, a szetződés megkötéséĺe és teljesítésére, valamint a kéĺt
ellens zoĘl tatásĺa vonatkozóan.

27.9 A I(bt. óó. s (4) bekezdése a|apján aján|attevőĺek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozáso1<tő|, fejlődésük tźłmogatásátő| sző|ő törvény szerint mikĺo-, kis- vagy
középvállalk ozásnak minőstil-e.

27.10 A nyeftes aján|attevő az építési beruházásokkal kapcso|atos 322/2015. (x. 30.) Kotm.
tendelet 26. $-a a|apján köteles _ legkésőbb a szerződéskötés időpontjfua _ osszkockázatu
kombinált építési és szeľelési (dologi- és felelősség) biztosítási szenődést kötni vagy
meglévő összkockázatu kombinált építési és szeĺelési (dologi- és felelősség) biztosítását
kiteĺjeszteni az I. Íész vonatkozásában legalább 30.000.000,- Ft/év és 5.000.000,_
Ft/kátesemény mértékĺe és építési tevékenységgel okozott károkta, a II. tész
vofiatkoz^sában legalább 5.000.000,_ Ft/év és 500.000,- Ft/káresemény méľtékĺe és
építési tevékenységgel okozott kátokĺa kiteĺjedően.

27.11 AjáĺJratkéń felhívja aján|attevő figyelmét, hogy az ajánlatk&őként szetződő fél v^gy 
^nevében eljátő szeméIy (szewezet) a szetződés teljesítésének ellenőrzése sotán az építési

napló adatai alapjän ellenőn| hogy a teljesítésben csak a l(bt' 138. s (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkoző vesz részt, és az alvá|]a|kozói teljesítés
atánya nem haladja meg a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatáĺozott mértéket.

27.12 Aján|atkétő fe|Lĺvja aján|attevő figyelmét, hogy 
^z 

ajánlattevőként szerződő fél az
akál7a|kozőval kötött szeĺződésb eĺ az a|vál]a|koző teliesítésének elmaĺadásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfetjebb a szerződés szeĺinti, á]talános
forgalmi adő (a továbbiakban: á'fa) nélkül számitott ellenszolgá|tatás ĺz-tiz száza\ékát e|&ő
biztosítékot köthet ki.
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27.73 Az ajÁn|atnak taftalmaznia kell:

- folyamatban lévő vá|tozásbejegyzési e|játás esetében a cégbírósághoz benyújtott
vá|tozásbejegyzési kéĺelmet és az annak érkezésérő| a cégbtőság álta| megküldött
igazo|ást is _ amennyiben ilyen e|jáńs nincs folyamatban, az alĺ.ől szóló nyilatkozatot;

- az aján|atot a|álrő valamennyi személy érvényes aláfuási címpéIdány^' v^gy a 2006. évi V.
törvény 9. s (1) bekezdés szednti aláfuási-mintája;

- a cégkivonatban nem szeteplő kötelezettségvállalóft) esetében a cég;1egyzéste jogosult
személytől szátmaző, ^z aján|at a|áítására vonatkoŻó (" meghatalmazó és a
meghatalmazott a|álrását is tartalm aző) lĺásos meghatalmazást.

27.74 Kozos ajánlattétel esetében ^z a,1án|athoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásĺól szóló megállapodást ftonzoľciális szetződést) a dokumentációban
tészletezettek szeĺinti tartalommal.

Aján|atk&ő felhívja ajánlattevők frgyelmét a I(bt. 115. S (4) bekezdéséte. mely szetint az
, tuncs

azonban akadálya annak, hogy valame|y aján|attételĺe felhívott gazdaság1 szereplő oĘn
gazdasá'gi szeteplővel tegyen kcizös aján|atot, amelynek aján|atkérő nem kiildött a,1án|attéteh
felhívást.

A Kbt. 3ó. s (1) bekezdése szeĺint ,,Az ajőn|attevő vagy ĺészvételĺe jelentkező ugyanabban
a közbeszenési e|jáńsban _ ńszaján|at-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon tész
tekintetében _

Đ nem tehet másik aján|atot más zján|attevővel közösen, illetve nem nýthat be másik
ľészvételi j elentkezést más rés zvételĺe 

i elentk ezőv e| kcizösen,
b) más ajánlattevő, illetve ľészvételľe jelentkező aká|7alkozőjaként nem vehet részt,
.) más aján|atot benyújtó aján|attevő, illetve más tészvételi jelentkezést benyujtó

tészvételĺe ielentkező szetződés teljesítéséte való alkalmasságát nem igazolhatja [65. $
(7) bekezdés]."

27.75 Az aján|atok iisszeá|]itásával és benyijtásával kapcsolatban felmeriilt összes költség az
ajänlattevőt teĺheli.

27 '76 Az aján|atnak tattaLmazĺia kell a felhívásban ktilön ki nem emelt, azonbaĺ a I(bt. á|tat e|őfut
egyéb ĺy l7atko zatokat, igaz o|ás oka t é s más dokumentumokat.

27.17 A vá|]a|ási átnak tafta|mazĺĺa kell minden költséget és a feladat ellátásához szükséges
munkát, meLy az aján|attéteh felhívásban és dokumentációban meghatátozott feltételekkel a
szetződés szeľinti telj esítéséhez szükséges.

27.18 A Kbt. 35. $ (8) bekezdésének megfelelően Aján|atkérő nem teszi lehetővé a nyeftes
ajánlattevőft) általi pľojekttáĺsaság (azaz küIön gazdőlkodő szervezet) Iétehozását a
szetződés telj esítése éĺdekében.

27.19 A je|en aján|attételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kétdésekben a
közbeszetzésekől szőIő 2015. évi CXLIII. törény, a 327/2075. 6. 30.) Koľm. rendelet,
valamint a322/2015. (x. 30.) I(oľm. rendelet zz lrányadőak.
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27.20 Aján|atkérő jelen eljáĺás egyik részében sem lt e|ő aján|ati biztosítékot'

27.27 Az e|iá.ĺás I. ĺésze vonatkoz^sában nyiatkozzoĺ ajánlattevő a l(bt. 134. $ (5)
bekezdésében rögzítettek alapján aĺra vonatkoző|ag, hogy a jólteljesítési biztosítékot a I(bt.
134' s (4) bekezdésében ľögzítetteknek megfele|ő határidőben aján|atkéľő rendelkezéséte
bocsátia.

27.22 Aiánlattevő köteles ľészenként csatolni aián|atához akiaďott átazatlan költségvetést
telies köľűenbeátazva. A költségvetési sotok soĺĺendie nem változhat.

27.23 Az aján7attéte| soĺán a különböző devizák fotintra töĺténő átszámitásáná| az ajánlattevőnek
a ľefeĺenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatátozott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az aján|ztban szeľeplő, nem magyaf
foĺintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszämitast tarta|maző katot
közvetlenül a kéĺdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okiĺat, igazolrás,
nytlatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság męáLlapításához szükséges sorok
(adatok, infotmációk) vonatkozásábaĺ szükséges az átszámitást tafta\maző tĺatot becsatolni.

27 .24 Aján|atkétő nem alkalm azz^ 
^ 

Kbt. 1 1 4. s (1 1) bekezdését.

27.25 A meghatátozott gyfutÍr'án1| típusú, vaBY eredetri dologĺa, illetve konkĺét e|járásra, amely
egy adott gazdaságs' szeteplő tetmékeit v^gy az álta|a ĺy.,iljtott szolgáltatásokat jelJemzi,vagy
védjegyte,'szabadalomĺa, tevékenységre, személyre, típusĺa vagy adott szátmazást^ ,ugy
gyártási folyamatĺa való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a ,,va1y azza| egyenéĺtékű;'
kifejezést is érteni kell.

27 '26 Je|en el1áńsban ajánlatkéń rögzíĺ, hogy nem aĺka|mazza a Kbt. 75. s (2) bekezdés e)
pontjában foglalt ĺendelkezéseket, így amennyiben az a,1án|attételi hatáĺidő lejáttáig nem
kerül benyujtásm legalább két darab ajánLat, 

^z 
nem vonja m^g^ után az eI1átás

etedménytelenségét.

27.27 Liánlatkétő tögziti, hogy a tfugyieliátás II. részét a Kbt.53.s (6) bekezdése a|apián
feltételesen inđította meg.

28. Az aiánlattételi felhíuás megktildésének napia:2018. rnátcius hónap 73. napján

'i0400126-4

Zalaegetszeg M
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