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Aiánlatkérő:

Zalaegetszeg Megyei Jogú Váľos onkormá nyz^ta
cím: 8900 Za|aegetszeg' I(ossuth L' u. 77 -1,9.

telefon: +36 92/502-131
fax +36 92/510-177
képviseli: Ba|aícz Zo|tán
kapcsolattattó: Szombath Yalréria
e-mail: szombathva|eria@ph.zalaegeľszeg.hu

Aiánla tkérő nevé ben eliátó szerveze t:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.
cím: 10ó1 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9.
telefon: +36 1/796-1016
fax: +36 1/796-1001
képviseli: dr. Antal I(adosa Adoĺján
kapcsolattartó: dr. Balog Tímea
email: balo&tinrca@Pľĺlr'italzľt.hu

A váIasztott eliárás:

Aján|atkéń a Közbeszerzésekĺől szőlő 2075. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'')
115. s (1) bekezdésében rcgzített feltétel fennállása a|apjän, hitdetmény kiizzététele
nélküli' tát gy a|ás os nemz eti közbes zetz és i eli árás t kezdemény ez.

'Ąjáĺ|atkéó az eLjáńs soĺán a kózbeszetzési eljárásokban az alkalmasság és a kizátó okok
igazo|á'sának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatátozásának módiáról szóló
321/2015' (x. 30.) I(oĺmányrendelet e|őfuásait figyelembe véve fog e|járni.

Tekintettel aĺľa, hogy a tárgyí e\járás táryyát építési beruházás képezi, aján|atkétő az
építési beľuházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének tészletes szabá|yaből szőlő 322/2015. 1X. 30')
I(oĺmányĺendele t s zab á|y alt is megfelelő en fo gj a a|kalmazlll^.

Áz aiánlatkétő áItaI a szeződéshez rcndelt elnevezés:

Vállalkozási szeĺződés aŻ ,'EFoP_4.1.7-16-20t7_00031 iktató számú, a Gébáfti
KézművesekHáza tegionális célú népi kézműves alkotőbź,iz,zá Íeilesztése'' tátgyú
beruházás kivitelezésére.

2.

3.

lĺ

5. A beszerzés tárgya és mennyisége:

Abeszetzés tárpva;

-

Yáúlalkozálsi szetződés 
^z ,'EFoP-4.l.7-16-2017_00031 iktató számű, a Gébárti

Kézművesek Hána tegionális célú népi kézmiíves alkotőházzá feilesztése'' tárgyú
beĺuházás kivitelezéséte.

cím:'1061 Budapest, Andrássy út 17' ll' em' 9 | teleÍon: +36-1-796-10-0o | íax: +36-1-796-10-01
inío@provitalzrt hu I www.provitalzrt.htI
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Á beszeľzés mennviseĺ'e:
A nyertes aján|attevő felradata, Zalaegetszegen' a Gébáľti-tóná/' 1982-I983-ban épített népi
kézműves ,,műhelyotthon'' _ alšézmtlvesház _ bővítése, hagyományos építőanyagokkal, az
eľedeti szerkezetek meghagyásával, valamint _ tekintve, hogy a meglévő épütet műszaki
á|Lapota jelentősen leromlott _ a gázkazán és fűtőtestek, az elektĺomos főkapcsoló és
häl.őzat, valamint a nyílá'szárők cseĺéje.

Ä l(ézművesházban új tömegként és funkcionális elemként jelenik meg a juta és a
termékbemutatásra alkalmas kiállítótéĺ, Ía szeľkezetű galériás tészén ^z állandó
kiállításokkal. A beruházássa| kialakításĺa kerül továbbá egy oktatóteĺem, amely helyéůl
szolgál 

^ 
teÍvezett képzések, tanácsadások számára, a kissé csonkán maľadt lapostetős

épületszárny tetei én nemenkénti mos dó-zuh any zőv a|.

Á I(ézművesház alsó szintje földfedéses, mig a felsó emelet a tulajdonképpeni ,,fö1dszint''.
A tárgyi beruházással bővített ĺészen is megmarad szeĺkesztési elvként a monolit nehéz,
ľészben földalatti szeľkezet és a ĺáereszkedő kupola-szetťl ácsszeľkezet kettőssége.

Ä tetőszer'kezet kialakítása, látsző tétegelt r^g^sztott Ía főtattő és a deszkaburkolat felett
elhelyezett fűtészáruből készített mellékállásos szelemenrendszeľ, pallómagasításokkal a
hőszigetelés elhelyezéséĺe. I(ülső megjelenését palatető kiegészítő cinklemez-bádogozás
teszi elegánssá.

Aján|atkérő a fenti beruházá's megvalósítá sához Építési engedéllyel ľendelkezik.

Ä nyettes aján|attevővel töténő szeĺződéskötést követő 10 napon belĹil a nyeftes
aján|attevő otganizáciős teÍvet és sávos ütemtervet köteles készíteni _ fĺgyelembe véve,
hogy a kivitelezés ideje alatt a l(ézmrivesház fo|yarnatos üzemelését biztosítani szĹikséges.

A meglévő épület nettó alaPteriilete: 524,7 m2
Az áta|akitott épület nettó alapteľi'ilete: 778,4 m2

Jellemző mennyiségek:

- a meglévő épületben ílj előtér/|épcsőház kialakítása 32 m2
- mintegy 760 n2 alapteľületű új épületĺész építése tészben monolit vasbeton
födémmel, a kiállítótét galréľiájánál' fafödémmel, monolit vasbeton falakkal, rétegelt
t'^8^sztott fa tetőszetkeŻettel
- a meglévő lapostető beépítése mintegy 100 m2 alapteľületen, könnyníszeĺkezetes fal

és fodémszeľkezettel
- 1 db ó0 k!í teljesítményű kondenzásiős falikazánbeszeľelése
- padlófrités elhelyezése mintegy 245 m}-en
- a meglévő épĹilet rudiátonjnak cseréje _ 7 db
- akadálymentes paŕkolő és ńmpa kialakítása
- bútorok (takásolható székek 18 db, aszta| 3 db, vitĺin 9 db)

mesielölt feladatok:

A Kézmrivesház telepi belső gázellátását bŁtosító vezeték kiépítése.
A vezeték kiépítése nyítt árkos fektetéssel töĺténik.

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em. 9 | teleÍon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-1o-o1
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Á tervezett nyomvonal egyéb közmri vezetéket keresztez.

J ellemző mennyis ég: 47 0 fm nyomó cs ő- sz eĺelés földáľokban

CPV kód(ok):

Fő tátgyz

45211360-0

További tátgy(ak):

4s000000-7

45211100-0

45262800-9

45421100-5

44230000-1

45261310-0

4531s300-1

4s331000-6

451 1 1 000-8

45300000-0

45231220-3

39100000-3

Fő szőiegyzékz

Város fejlesztéssel kapcsolatos
építési munkák

Epítési munkák

Házépítési munka

EpĹiletbővítési munka

Ajtók, ablakok és kapcsolódó
taĺtozékok beszeľelése

A,-.Łpttolpafl acsmunka

Bádogosmunka

Villamos háIőzau s zerelé s

Fűtés, szellőzés és légkonďcionálás
szerelése

Bontási, teĺep-előkészítési és
eltakarítási munka

Épületszerelési munka

Gázvezetékek építése

Bútoĺok

Á fenti feladatok részletesen, a Kozbeszetzési dokumentumok tészeként kiadásra kerülő
Műszaki leíľásban és Ánzatlan költségvetésben ketültek meghatá tozásra.

cĺm:'1061 Budäpest, Andrássy út 17. ll em 9.I teleíon: +36-1-796-10-00 
| Íax: +36_1-796_10-0.l
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6. A szeződés időtartama. vagy a teliesítés határideie:

Kezdete: A szetződés hatálybalépésének a napja a szetzőďés Felek áůta|l aláitásának a
napia.
A munkateľület átadás-átvételéte a szerződés hatálybalépésétől számított 5 napon beliil
keĺül sot.

Befeiezése: Ä szetződés teljesítésének véghatárideje a munkateľtilet átadá,sźlnak
napiátći számított 220. nap, amelybe a műszaki át^dás-átvételi eljáľás ideje is beleszámít.

Az opcióként ieliilt feladatok teliesítési határideie: Az opcionális tész ajá,n|atkérő á|tall
kůlön írásbeli megĺendelése tudornásulvételének napjátő| számitott 30. nap.

Az opcióként ielölt feladatok megrendelésének hatátideie: Äjánlratkéń opciós jogáva|
a szetződés hatálybalépését követő L80 napon beliil élhct.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A teliesítés helve:

NUTS-kód: HU223
Tetmészetbeni megjelölés: 8900 Za|aegerszes' Gébáĺti t-ó, hrsz: 0737 /80

A s z erz őd és t biz to s ító m ellékkö telez e t ts é pek

I(ésedelmi kötbét:

I(ésedelmes teliesítés esetén a nyeftes aján|attevő késedelmi kotbért köteles Flzetli, melynek
météke a nyeftes aján|at szerinti nettő ajánJra:dát / opciós ľész nettó aián|aĺátánaklríYoo-
e/nap, de összesen legfeljebb a nyeftes ajánlat szeĺinti nettô ĄánJra:dfu / opciós rész nettó
ajáĺl'atifuának20oÁ-a.

A nyettes ajánLattevő hibás teljesítése esetén a Po|gári Törvénykönyvról sző|ő 2073. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:759. $ (2) bekezdésében és a 6:1'77' $ (1) bekezdésében
foglaltak a|apján az aján|atkétő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kotbét érvényesít
döntése szerint.

Ha az a'1án|atkétő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a nyeftes aján|attevő egyösszegű hibás
telj esítési kötbér ftzetéséte köteles.
Ä hibás teljesítési kötbér méĺtéke a híbával édntett teĺmékĺe/munkarészte eső nyertes
aján|at szeĺinti nettő ajánlai fu / opciós rész nettó ajánlaĺ átánakäD o/o-a.

A hibás teljesítési kötbéĺ a hibás teljesítés aján|atkétő általi elfogadásakor válik esedékessé.
Ajánllarkéĺő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem éľvényesíthet szavatossági igényt.

Ha az aján|atkéń a hibás teljesítést nem fogadja el és szavatossági Ęé''yt érvényesít, akkor a
nyeÍtes aján|attevő köteles a hibát az ajánlatkérő á|ta| meghatátozott hatáddón belĹil
ellenéĺték nélkiil kijavítani.

|ą

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em. 9.I teleíon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-0'l
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Aján|atkérő az opciós rész megľendelése esetén az opciő vonatkozásában
tattalommal érvényesítheti szavatossági igényeit / kötbéĘ ényét.

Meshiúsulási kötbét:

Amennyiben a teljesítéS a nyertes aján|attevő felĺóható magatat'tása' a teliesítés megtagadása
v^gy a nyeÍtes aiánlattevőnek felĺóható lehetetleni.ilése miatt meghiúsul, a nyeÍtes
a1án|attevő meghiúsulási kötbét k<jteles fizetti az a1án|atkét'ő részére, melynek méĺtéke a
njlerĺu Ąánlat sieinti nettó Eánlati ĺir / opĺilís résiĺethi Ęlźntati tźninak20 o/o-a'

A kötbérek közös szabályai:

Ámennyiben a nyeftes aján|attevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, ajánlatkéĺő
jogosult a kötbéĺkövetelését a ftzetendő díjba beszámítani és kötbéľ bekétő levél
kibocsátásával érvényesíteni.

I(ötbétfizetési kötelezettség esetén a nyeftes aján|attevő köteles külön nyilatkozatban is
eľsmeĺni az aján|atkéĺő követelését.
Amennyiben a nyettes aján|attevő a kötbétÍizetési kötelezettségének elismetését
jogszeľűtlenül megtagadja, aján|atkétő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eredő kátokat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Iótállás:

Ä nyeľtes ď'1án|attevő a szerződésben foglalt valamennyi munka vonatkozás ában az
ajánlatáhan vállalt, de legkevesebb 36 hónap telies kiiľíí iótállást köteles vállalni. A
jőtőůIás kezdő időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-áwéteh e\fuás
befejezésének napja. Esetleges )avitás esetén a jőtá|Iási ídő a javított tészrc vonatkozóan
újĺakezdőďk. Ez idő a|att a nyeÍtes ajáĺlattevő a felelősség alól csak akkoĺ mentesii.l, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A iótállási kötelezettség az opciós tész megtendelése esetén az opciós tész vonatk ozásában
is a fenti taĺtalommal teľheli a nyeÍtes ajáĺ|attevőt.

A sieąődéłt biłosĺtó nellékköteleiettségek ns7fetes siabáĄait a< ajtźnlattételi dokanentáció
s79ąődĺ s terue 79 t fy'e ry te taĺtalrn a ę1a.

lsa fenti

9.

A' szenődés finanszírozása a,, Gébátti I{ézműveseklHáza ľęionális célú népi kézműves
alkotőházzá fejlesztése" című, EFOP-4.1.7-16-2017-00031 azonosítőszám.ű pĺojekt
forrásaiból töténik.
A támogatási intenzitás mértéke l00 o/o amely a mindenkot hatályos támogatási szetződés
a|apján mó do sulha t. A finans z íto zás Íotmája atő finans zit' ozás.

Az átat átalanyáton kell megadni, az seľr' átÍo|yamváItozás, sem más ok következtében nem
módosulhat automatikusan. A gatanciális időszaki hibaejháńtálsnál sem kiszállási díj sem
más koltség nem számitható fel.

cinl: 106ĺ Budapest, Alrdrássy út 17. ll. em. 9.I teleíon; +3ŕi-1_796-10-00 | íax: +36-'l_796-10-o1
inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.hu
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A teljesítés igazolá'sára a I(bt. 135. s O-ę) bekezdései és a 272/2014 0(I.5.) I(orm.
rendelet vona tkou ó tendelkezés ei az tány adőak.

Áz ellenszolgáltatás a nyeftes ajánlattevő általl (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki
ellenőr) által ennek elismeĺéseként kiáIlított (rész)teljesitésigazolás alapján helyesen kiállított
(rész)számla kézhezvételét követően átutalással _ foľintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk.
6:130' s (1)-(3) bekezdései és a l(bt. 135. \ (3) és (5)_(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
I(oĺm. ĺendelet vonatkozó ľendelkezései szerint - a helyę5gn kiáIlított (rész)szátria
kézhezvéte|étő| számitott 30 napon belül.

Amennyiben a nyeÍtes aján|attevő a teljesítéshez aVá||a|kozőt vesz igénybe, úgy a Ptk.
6:130. s (1)-(2) bekezdésétől eltérően a l(bt. 135. s (3) bekezdésében foglaltak a|apján a
szerződésben foglalt ellenéĺték kifizetése a 322/2015. G\. 30.) I(orm. ľendelet 32/A $-a
szeĺint toténik az a|ábbiak szerint:
32/ A. $ (1) Az ajáĺ|atk&őként szenődő fél, valamint _ euľópai uniós támogatás esetén
szál]itői kifizetés sotán _ a kifizetéste köteles szeÍvezet'ha az aján|attevőként szetződő fél a
teliesítéshez a|vá|]a|kozőt vesz igénybe, a Ptk. 6:130.$ (1)_@ bekezdésétől eltétően a
következ ő szabáIy ok szerint köteles az ellensz olg á|tatást telj esíteni:
a) az aján|attevőként szetződő felek legkésőbb a teljesítés elismeĺésének időpontiáig
k<itelesek nyilatkozatot tenni az aján|arJ<éĺónek, hogy közültik melyik mekkoľa összegĺe
j ogosult az ellenszolg á|tatásb ő|;
b) az összes ajánlattevőként szeĺződő fél legkésőbb a teliesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az á|ta|a a teljesítésbe bevont alvállďrkozők egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhĘa az a|vá|7a|kozőkat,
hogy állítsák ki ezen számLátkat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismetését követően áĺIltja kl
számláját, a számLában tészletezve 

^z 
a|váL]a|kozói teljesítés, valamint az aján|attevői

teljesítés méĺtékét;
d) a c) pont szerint a szám|ában feltüntetett a|váLla|kozői teljesítés elleĺértékét az
aján|atkérőként szetzőđő félr _ eutópai uniós támogatás esetén szäll]itőí kifizetés soĺán a
kifizetésre koteles szet\rezet_ tizenöt naPon belül átutal)a az aján|attevőknek;
e) az aján|attevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvátla|kozők számláit, vagy
az a|vá|1alkozőva| kötött szerződésben foglaltak szeľint az a|vál]a|kozői dlj egy tészét
visszatafija;

Ę az aján|attevőként szetződő Íelek átaĄák az e) pont szednti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szetződő felek által ben1íitott szám|ábaĺ męjelölt, fővál]a|kozői
teljesítés ellenétékét az ajánlatkéĺőként szetződő fél _ euľópai uniós támogatás esetén
száL]ltői kifĺzetés során a kifizetésľe köteles szervezet _ tizenöt napon belĹil átutalja az
aján|attev őként sz erz ő dő feleknek;
h) ha az aján|attevőként szetződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szeĺinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó tészét az ajän|atkétő (vagy a
kifizetésre koteles szetvezet) őtzi, és az a|<kor illeti meg az aján|attevőt, ha az aján|atkétő
részéte igazoLja, hogy az e) vagy az Í) poĺt szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő iĺattal igazolja, hogy az a|vá|]alkozô vagy szakembet nem jogosult az aján|attevő
á|tala b) pont szeľint bejelentett összegte vagy annak egy részéte;
i) tészben vagy egészben euĺópai uniós támogatásból megvalósított közbeszeĺzés esetén a
d) pont szeĺinti hatátLdő harminc nap.

Q) A felek klzáńllag az (1) bekezdés g) pontja szednti ellenszoĘltatás halasztott
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. s

lo
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(2) bekezdését az aján|attevőként szetződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szeĺinti összegĺe lehet alkalmazni.

Q) H" az elleĺszolgáltatást több ľészletben teljesíĺ az ajánlatkéróként szęrződést kötő fél
v^gy a kifizetésre köteles szeÍ\ĺezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.

@ Ha a közbeszetzési szetződés teljesítése éľdekében a nyeľtes ajánlattevő (ajánlattevők)
ptojekttársasá'got hoztak létte, e $ alkalmazásában a nyeftes aján|attevőként szetződő fé]-
a|att a projekttáĺsaságot kell érteni.

Aján|atkérő 3 danb tészszánl7a, illetve 1 dalo'b végszámLa kláL]ltásán ad lehetőséget, a
készültségi sznt 25o/o; 50%; 7 5% és 100%- ának elétésekoľ.

Aján|atkérő az opciós tész megľendelése esetén, annak vonatkozás ában '!' daĺab részs zámla,
illetve 1' danb végszámla |<táL]ltá'sáta ad lehetőséget 

^z 
opciós rész 50o/o és 1007o-os

készĹiltségi szintjének elérését követően.

Előleg:
Ajáĺ|atkérő előleget az alábbiak szednt biztosít:

A nyettes ajánlattevő előleget igényelhet, de az e|őlegigénylése nem kötelező. Amennyiben
2 nyettes aján|attevő előleget igényel, úgy Megendeló azt 

^z 
alábbiak szednt tudja

biztosítani:

Az előleget, a szerződés hatálybalépését követően igényelheti a nyettes aján|attevő
úgynevezett előleg bekéĺő dokumentum benyujtásával.
Az igénye|hető előleg méĺtéke a 272/2014. 6I.5.) Korm. ĺendelet 134/8. 7. a|apján
legfeljebb a szetzőđés elszámolható összegén ek SOo/o-a.
Áz opciós rész vonatkozásában aján|atk&ő nem biztosít előleg igenybevételi lehetőséget.

Az előleg e|számo|ása: Nyertes ajánlattevő az e|őIeget a benyújtásľa kerülő résszámlák és a
végszám|a összegéből vonhatia le addig, ameddig az e|ő|eg teljes méttékben elszámolásĺa
nem keĺiil. Az e|őlegszámla l(bt' 135. $-ban, a Ptk. 6:130. $ (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (x. 30') Koĺm' rendelet 30. $ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
kerül kifizetésľe.

A jelen e|1áńs etedményeként megkötéste keĺülő szetződés a|apjátn nyettes aján|attevő a
jelen eljáĺás etedményeként kötött szetződés e|számolható összegén ek 7Oo/o-a és az igénye|t
előleg kiilönbözetéĺe jutó tämogatás összegének megfelelő métékű, az Ajántatkérď javán
sző|ő, a Kbt' 134' s (6) bekezdése szednti biztosítékot nyiit.

Amennyibeĺ a1án|attevő előleg igénylése mellett dönt, úgy az e|őleg-visszafizetési biztosíték
hatátidőte tciĺténő tendelkezéste bocsátásfuől az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell.

Aján|atkéń felhĘa a frgyelmet a 272/2014. (XI. 5') Koĺm. ĺendelet 1. melléklet a|apján
alkaLmazandókülonösflnanszítozásiszabá|yokta'

.tĺz e|jáńs eredményeként megkötésľe keľtilő szerződés az euĺópai uniós fotĺásból
támogatott pĺojekthez kapcsolódik, meĘe vonatkozóan a 2O74-2O2O prcgtamozási
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időszakban az eurőpai uniós támogatások felhasználásának ĺendiéľől szóIó jogszabály(ok)
mindenkoĺ hatályos, vonatkozó előírásainak a|katmazása is s ziikséges.

Az e|őIeg kifizetése a 322/2015. GY. 30.) I(oĺm. rendelet 30. s (1) bekezdésben foglaltak
szeľinti határidőben töľténik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teliesültek. Az clőleget
az 'Pĺján|atkétőként szetződő féL az e|ő|egbekérő alapján Frzeti ki a Nyettes ajánlattevőnek
legkésőbb az építési munkatedilet átadását követő 15 napon belül' Az előlegbekérőt,
legkésőbb a szerződéskötést kovető 15 napon belůl (ogvesztőhatáńdő) kell benyújtani.

322/2015. cY. 30.) I(oľm. ľendelet 31. $ alapján az ellenszo|gá|tatás kifizetésére csak az
adott munkáta, munkaľészre vonatkozó teljesítésigazolás |ĺá|]ltását követően keĺülhet sor.

Aján|atkérő felhívia Ajánlattevők ŕigyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában a 322/2015.
(X. 30.) I(oĺmányĺendelet 32/B. $ szerint kell eljáľni.

Ajánlatkérő taľtalékkeľetet nem biztosít.

'Ąján|atk&ő előtelj esíté s t elfogad'

Az aján|attéte|, az elszámolás, a szetződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2075. évi CXLIII. törwény
321 / 2015. (X.30.) I(oĺmányĺendelet
272/2014' cKI. 5.) I{oľm. rendelet
2077. évi CL. törvény az adőzás rcndjétől
322/2015.(X. 30.) I(orm. rendelet

A ĺészletes ttzetésí feltételeket az aján|attételi dokumentáciő mellékletét képező szerződés
tefveŻet tarta|mazza.

A j ánlattevó nem tehe t többváltoz a tll aján|atot.

la

10.

fl.
e aiánlatot:

Aján|atkéń megvizsýlta, hogy a beszetzés tfugyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó
egyéb köľülmények lehetővé teszik-e a közbeszetzés egy részétę tötténő ajánlattételt.

.ľĺján|atkérő ennek a|apján a tárgyi kőzbeszerzési eljáĺás vonatkozásában nem teszi
lehetővé részajáĺ|atok tételét'

Aján|atkéń a I(bt. 50. s (2) bekezdés k) pontja szeľint tájékoztatja a gazdaság szereplőket,

hogy a gazdaságs észszerűség és a közpénzek hatékony és felelős felhasznáIásának elve

indokolja ajänlatkérő döntését, tekintettel 
^tÍa' 

hogy a kozbeszerzés táĺgyaként
meghatátozott építési beruházás egyes részfo|yamatai szoÍosan kapcsolódnak egymáshoz _

egyazon épületen valósulnak me$ _l így munkaszervezési szempontből' az épitési beruházás

részegységekľe bontása atányta|an többletköltséget eredményezhet, illetve a kivitelezés
időbeli elhúzódásáh oz vezethet.
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Az építési beruházás munkaszervezése és hatáľidőben töľténő megvalósítása egy ajánlattevő
esetében tehát hatékonyabban megoldható.

Az aiánlatok elbíráIás ának szempontia :

Ajánlatkéľő atárgyikozbeszerzési eljáľás esetében a ben1rujtottaján|atokat a I(bt. 76. s (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb át-&ték elve alapján éttékeh az
alábbiak szednt:

12.

1 Aiánlati összár (nettó Ft).
1.1. Ajánlati ár (az opciős rész értéke nélkül)
(nettó F$
1.2. opciós tész aiánlaĺ áľa (nettó Ft)

Ertékelési szemDont

2. Aján|attevő szakmai tapaszta|atának
bemutatása
J. | őtáĺllás vállalt időtartama (hónap)

Ha több aján|atnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontsz áma, az az aján|at
minősůl a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő éľtékelési pontszámot kapott éĺtékelési
szemPontok köztil a legmagasabb súlyszámú éľtékelési szempontÍa nagyobb éĺtékelési
pontszámot kaPott. Az aján|atkétő jogosult, de nem köteles kőzjegyző jelenlétében
sorsolást tattali, ha a legkedvezőbb aján|at e módszeľĺel sem hatáĺozhatő meg.

A leg)obb ár-érték elve éľtékelési szempontja esetén az ajáĺ|atok tészszempontok szerinti
tattatmj elemeinek étékelése során adható pontszám alsó és felső hatáĺa: 1-10

Pontszámok l<lszámjtásának módj a:

Az 1. értékelési tészszempont ftĺiánlati összát (nettó Ft) (súlyszám: 60)] esetében a
Kőzbeszetzési Hatóság útmutatója Q<F' 2016. évi 747 . szám;2016. december 21.) szeĺinti
foĺdított atányosítás módszere.

Súlyszám
60

Fordított atányosítás esetén az ajánlatkéľő a legkedvezőbb tartalmi elemte a maximális
pontot (10 pont) aď1a, a többi ajánlat tartalmi eleméľe Pedig a legkedvezőbb tanalmi
elemhez v ísz ony iBĺ a foľďto t tan arányo s an s z ámo|j a |<l a p onts zámokat'

57

-)

25

15

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vtzsgá|t ajánJratt elem adott szemPontÍa vonatkozó pontszáma
P..*: a pontskála fe|sőhatáru 1,0

P-,n: a pontskála a|sőhatáru 1

A.*'.uu: a legelőnyösebb ajánlat tattalmi eleme (egalacsonyabb éľték)
A"i",''ílt: a vtzsgá|t aján|at taľtalmi eleme

Amennyiben adott ľészszempontra valamennyi aján|attevő azonos ajánlatot ad, abban
az esetben valamennyi a tészszempontľa vonatkoző aján|at maximális pontszámot kap.
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A 2. éttékelési ľészszempont [Aiánlattevő szakmai tapaszta|atának bemutatása -
súlyszám: 25] esetében a l(özbe szetzési Hatóság útmutatója (KF' 2016. évi 147 . szám;
2016. decembet 21.) szednti pontozás módszeĺe:

A refetenciák bemutatása tekintetében a pontkiosztás az a|ábbiak szeľint történik.

1. Az alábbi ktitelezően bemutatandó tefetenciák bemutatása esetén
aián|attevő a minimális (1pont) pontszámot kapia.

'ilján|attevőnek ĺendelkeznie kell az aián|attételi felhívás megküldését megelőző 5

évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel |ezáru|t), szerződésszetűen teljesített,
iisszesen nettó 350 négyzetmétet alapteriiletű, épiiletépítési és/vagy
épiiletfejlesztési munkákĺa vonatkozó tefeľenciával (refetenciákkal).

Amennyiben az 7. pontban megadott ĺefeľencián felül a!ánlattevő az alábbi
ľeferenciá(ka)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapia:

Äiánlattevőnek rendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését megelőző 5

évben befeiezett (műszaki- átadá's átvétellel lezáru|t), szetződésszeľűen teljesített,
tisszesen nettó 500 négyzetméteľ alapteľületű, épi.iletépítési és/vagy
épületfej le sztési munkákĺa vonatko ző rcÍetenciával (re ferenciákkal).

2.

3. Amennyiben az 7. pontban megadott teferencián feltil aiánlattevő az alábbi
refeľenciáfta)t is bemut^ti^, 

^ 
maximális 10 pont pontszámot kapia:

lĺo

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megkiildését mege|őző 5

évben befeiezett (műszaki- átadás áwétellel lezárulrt), szerződésszetűen teljesített,
iisszesen nettó 700 négyzetmétet alapterületű, épületépítési és/vagy
éptiletfej lesztési munkákĺa vonatko ző rcfercnciával (te ferenciákkal).

A 2. éĺékelési szempont bemutatása az alábbiak szeĺint töténjen:

. 
^z 

ajántattevő által cégszerűen a|áltt nyi|atkozattal, amelyben rĺigzítéste keĺül:

_ szetződést kötő másik fél neve, székhelye,
_ a szetződés tátgya,
_ az ellerlszolgáltatás összege,

- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és helye,
_ továbbá aján|attevőnek nyilatkozni kell aĺról, hogy a teljesítés az e|őiĺásoknak

és a szerződésnek megfelelően töĺtént-e.

mepkĺilĺlés ét ĺneoelőz.ő 5 évben befeiezett (ĺníisza.ki- Ąte'c|Ás átvétellel

alłnteríiletíí_ éníileténítési és/vĺ.gv éníiletfeitesztési ĺnrrnkákta wonnŕkozń
ĺefetenciát íľefeľenciákłt)_ riorr niĄnlaltte'vő niĄnlartálĺĺnk éľvénwtelenséoe
Ąllnníthntő rneo á Kbt- 73- N í1\ hekezđés e\ nontił nlnniĄn-
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A 3. értékelési ĺészszemPont Qőtá||ás vállalt.időtattama (hónap)- súlyszám: 15)
esetében a l(özbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évl 747. szám;201ó. decembeĺ
21.) szerinĺ egyenes aĺányosítás módszeĺe:

P = (Avizsgá|t / A|egobb) x (Pmax _ Pmin) * Pmin

P: avizsgá|t aján|aĺ elem adott SzemPontÍa vonatkozó pontszáma
P,'"*: a pontskála felső hatáĺa 10
P-,,': a pontskála alső határa 7

Ál"g'.ul,: a legelőnyösebb ajánlat taľtalmi eleme Qegalacsonyabb étték)
A,i',gĺtt: a vizsgá|t aján|at taĺtalmi eleme

Ámennyiben a részszempontfa valamennyi aján|attevő 
^zonos 

a1án|atot ad, abban az
esetben valamennyi a részszempontÍa vonatkoző aján|at maximális pontszámot kap.

A l(bt. 77. s (1) bekezdése alapiáĺ a iőtáůlräs időtattamátnak minimális méľtéke 36
hónap. A minimáIis mértéket el nem étő megajánlás 

^z 
aján|at éľvénytelenségét

eredményezi a l(bt. 73. s (1) bekezdés e) pontja a|apján.

Aiánlatkéľő rcgziĺ, hogy a jőtáLlás vonatkozásában megaiánlott 48 hónapos időtattam
esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokľa egyatáĺt a ponthatár felső
határáva| azonos (10 pont) számű pontot ad az éttékelés soľán.

Az ajánlatok osszpontszámának kiszámítása:

A súlyozás előtti pontszámot_ ha szükséges _ az aján|atkétő 2 (Lét) tizedesjegyre keĺekíti.
A súlyozott pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéĺő szintén 2 (két) tizedesjegyĺe
kerekíti.

Az aján|atkétő az aján|atok éĺtékelése sotán az egyes ĺészszempontok tartalmi eleméte adott
étékelési pontszámot megszofozz^ 

^z 
adott részszemPonthoz tendelt súlyszámmal, a

szotzatokat peďg aján|atonként összeadja; az az aján|at az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

13. Iftegészítő táiékoztatás kétése:

Az ajánlattevő 
^z aján|attéteh felhívásban és dokumentációban meghatározottakkal

kapcsolatban 
^z 

aján|attéteh határidőt megelőzőeĺ íľásban |<legészítő infoľmációkét
foľdulhat az ajőn|atkétő kapcso|attartőjához, aki a kért infoľmációt a l(bt. 114. s (6)
bekezdése a|apján az ajánlattételi határidő |ejätta előtt ésszerű időben írásban megadja. A
tájékoztatástarta|mátvalamennyi aján|attevő megkapja. Az'ltásbehtájékoztatás a I(bt.5ó. $
(3) bekezdésében maghatátozott ésszeĺű határidő (ésszerri hatáľidőnek tekinti ajáĺ|atkérő a
3 munkanapot) betaľtása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő
|ejáttának napján meg kell éĺkezniük aiánlatkétő kapcsolattaftőiátlĺroz fax és e-mail útján.
Aján7attevő a l<tegészítő tájékoztatás iľánđ kérelemben foglalt kéĺdéseit a kiegészitő
tájékoztatás iĺánti kételem eltíterjesztésével egyidejűleg, a |<legészítő tájékoztatás rugalmas
nyűjtása éĺdekében szíveskedjen elektronikus úton a l'raloq.tilneaíaDľovitalzľt.hu e-mail
címĺe is eljuttatni szerkeszthető foľmában is.
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14. A kizáró okok:

Az. eljárásban nem lehet ajánlattevő, a|vá|la|koző és nem vehet részt az alkalmasság
igazo|ásában olyan gazdasägi szereplő, akivel szemben a l{bt. 62' s (1) bekezdésében
tó gzített |<lzárő okok bármelyike fennáll.

Ajánlattevőknek a I(bt. 1 14. s (1) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) I(otm. rendelet 17.

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

Ąĺján|attevő aján|atában köteles csatolni a 321/2015. (x. 30.) I(oľm. ľendelet 17. \ (1)

bekezdés szeĺinđ nyllatkozatát a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

Az ajánlattevő, az al.vál'Lalkozőja és adott esetben az a|kalmasság igazo|ásában tészt vevő
más szervezetvonatkozásában a I(bt. ó7. s (4) bekezdése és a321/2015. ě.30.) I(otm.
ľendelet 17. s (2) bekezdése szeľinti ĺytlatkozatot köteles benyújtani a l(bt. 62. s (1)

bekezdésében foglalt |<lzárő okok hiányáľól.

A321/2015.(x.30.) I(otm' rendelet 1.s (7) bekezdése éĺtelmében a|<lzárő okokĺa és az
alkalmassági követelményekte vonatkozőan a kőzbeszerzés megkezdését mege|őzően
kiállított igazolások is benyujthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, amedrĺig 

^zigazolásokban foglalt tény, illetve adat taftalma valós. Az aián|atkéń - ellenkező
bizoĺyításig - az adat va|őságtartalmát az ajáĺIattevő etre vonatkozó kiilön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Mindenesetľe aján|atkétő javasolja ajánlattevőknek, hogy a |<lzárő okokľa
vonatkozőan benpjtott Ęazolásaik ne legyenek kotábbi keltezésűek, mint 

^ 
tárgy. eljáľás

meginďtásának a napja.

15. Azalkalmasságikövetelmények:

Ajánlrarkérő a Kbt. 115.s (2) bekezdésének megfelelően a saját megítéIése szerint alkalmas,
szetződés teljesítésére képes, szakmailag megbízhatő gazdaság szereplőknek küldi meg 

^ze|)őńst megindító dokumentumokat, ette tekintettel a Kbt. 115. s (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve, nem kíván pénzigyi-gazdaság1, illetve műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeket ľögzíteni.

16. IIiánvoótlásilehetőséc:

Ajáĺ|atkérő az e|játás soľán a Kbt. 71. $ alap|án az összes aján|attevő számáta, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajőnlatokban nem egyételmri kijelentések,
nylLatkozatok, igazo|ások tattalmának ĺsztázása étdekében a felvilágosítás lehetőségét,
azza|, hogy Íenntattja annak a lehetőségét, hogy újonnan bemutatott gazdaság szereplók
tekintetében további hiánypótlást, felvílágosítás kétést nem bocsát ki.

17. Aiánlattételihatáildő:

2018. április hónap 18. napián tlőta 00 petc

lę
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18. Az aiánlat benvúitásának címe:

Iu aiánllatok felbontásának helye: PROVITAL Feilesztési Tanácsadő Ztt. (szél<he|y:
1061 Budapest, Ándľássy út 17. II. em. 9.)

Az aiánlattétel nvelve:

Magyar

Az aiánlatok felbontásának helJľe. ideie:

Az aiánlatok felbontásának helye:

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt. (székhely: 1061 Budapest, Andĺássy út 17. II.
em.9.)

Az aiánlatok felbontásának ideie:

Jelen felhívás 1 7. pontjában megha tátozott időponttal azonos.

Áz aiánlatok felbon tás án ielenléte iogos ultak

A l(bt. ó8. s (3) bekezdése szeľinđ személyek.

Az aiánlati kőtöttség mÍnimáIis időtartama

A végleges aján|attéteh hatá:iidő lejáttátő| szárĺitott 60 nap.

Aján|atkéń az aján|aĺ kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a ŕrgyelmet a I(bt. 131. s
(5) bekezdésére.

19.

20.

21.

,,

l ĺr

23.

a I(bt. 79. \ (1)-(2)
bekezdésében meghatátozottak szeĺint' a l(bt. 70.s (1)-(2) bekezdése alapján az aján|aĺ
kötöttség lejáttáig.

Á szeĺzódéskötés tervezett időpontia: a I(bt. 131. s (ó) bekezdésének utolsó fotdulata
alapján, az ósszegezés megküIdésétől számitott 6. napon.

24.

Ajánlatkéľő 
^z aján|attéteh dokumentációt elektronikus úton, közvetlenül, a jelen

aján|attéteh felhívással egyiitt, térítésmentesen ktildi me1aLz aján|attevők tészéte.

25.

Ptclg ftLmmal kaPcsolatos, tÍgv annak megielőlése:

A tfugyi közbeszetzés EU alapokból flnanszltozott.

cíln: í061 Budapest, Andrássy út 17 ll em. 9.I teleíon: +36-1_796-10-00 | íax: +36_1_796_10-0í
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A pĺoiekt elnevezése: A Gébáĺti l(ézművesek Háza tegionális célú
a|ko tőházzá fe j les z té s e

A ptoiekt azonosítós záĺnaz E'FOP-4.1 .7 -16_2017 -00031

26.

Aján|atkérő az aján|attételi felhívásban meghatátozott ajánlattételi hztáridőrc benyújtott,
aján|ai kötöttséget nem eľedményező első ajánlat vonatkozásában megvizsgáIja, hogy az
megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek' Az aján|atot a

tárgyalások megkezdését mege|őzően akkoľ kell érvénytelenné nyilvánítani,ha az aján|at
olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatbafl 

^ 
t^tgyalások során vagy hiánypótlás

keretében nincs lehetőség az a,1ánlat megfelelővé tételéÍe. A tátgya|ások megkezdését
megelőzően csak akkoĺ |ehet az aján|at érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő
volta miatt megállapítani, ha a szakmai aján|at nem felel me1 

^z 
aján|arkérő á|ta|

meghatátozott minimumkövetelményeknek. Az aján|atban foglalt egyéb nyilatkozatokkal,
dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgya|ások befejezéséig kell pótolni.

A táľgyalás sońn aján|atkérő ajánlattevókkel egyĹitt tárgyal a beszetzés táryyát képező
szetződés műszaki tatta|mátő|, illetve az egyéb szeľződéses feltételekĺől'

lĺ tfugya|áson aján|attevőt a nevében nyilatkoz^ttéte|Íe és kötelezettségvállalásra jogosult

rendelkező) személynek kell képviselnie. Meghatalmazásnak ^z a1őn|atban történő
csatolása, v^gy 

^ 
tátgya|áson történő átadása szükséges. Az ajźĺnlattevő nevébeĺ eljátő

s z emélyek képvis eleti j ogo s ults ágá nak meglé tét a1án|atkétő el]enőrzi.

Ajánlatkétő egy alkalommal kíván tfugya|nt az ajáĺ|attevővel, azonban fenntattja magának a
jogot aĺľa vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tátgya|asokat tartson'

Ámennyiben az 'ťĺján|atkétő úgy ítéIi meg, hogy további tátgyalősi foĺdulók megtattása
szükséges, úgy ennek tény&ő| az ajáĺ|attevőket az etső tátgya|źsi foĺdulón fogia éľtesíteni a
következő tátgy a|ási foľduló időp ontj ának a męi elölésével.

Lz Ąán|atk&ő a tfugyalásńI jegyzőkönyvet készít, és azt a tátgya|ás befejezését követő két
munkanapon beltil minden, az adott tárgya|á'soĺ részt vett aján|attevő a|áfu, és ľészükĺe
a1ánliatkéń egy példányt őĺtad.

Ájánlattevőknek végleges ajánlatukat a végleges ajáĺ|attételi felhívás rendelkezései szeľint
kell megtenniük.

A tátgya|ások befejezését követően az aján|atkéĺő megvizsgáIja, hogy a végleges aján|at
megfelel-e a tátgya|ás/tátgyalások befejezésekot tányadő kózbeszetzési dokumentumok
tarta|mának, valamint a jogszabáĺIyokban meghatátozott feltételeknek és szĹikség szerint
a|kalmazza a I(bt. 72. $-t. Azon nyilatkozatokĺa, dokumentumokĺa vonatkozó hiányok,
amelyeket az e|ső aján7atta| kapcsolatban a tárgya|ások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt
követően mát nem pótolhatóak.

A végleges ajánLatokbontására a I(bt. ó8. $ vonatkozó ľendelkezései szerint keľůl soľ.

llą

nepr kézműves
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Az érvényes végleges ajánlatokat az aján|atkérő
leg| obb fu - étték atány t megj elenítő szemp ontok

l áll be.

lĺ táltgy aláls helys zíne :

Zalaegetszeg Megyei Jogú Vátos Önkoľmáfiyzata
8900 Za|aegeÍszeg' I(ossuth Lajos utca 77-19.

Az első tárgyalás tervezett időpontia:

2018. ápĺilis hónap 27. naPián 10 óľa 00 petc

27. Epvéb információk:

27.1 Ájánlattevőnek a I(bt. 6ó. s (6) bekezdése a|apján az aján|atban meg kell jelölnie

a) a közbeszerzésnek 
^zt 

a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az aján|attevő
alv át]alko z őt kíván igényb e ve nni,

b) 
^z 

ezen ľészek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at benyújtásakor máľ
ismeft a|vá|Ia|kozőkat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

27.2 Aiánlattevőnek a l(bt. 73. $ (5) bekezdése alapján aján|atkétő a dokumentációban ad
tájékoztatást azoknak 

^ 
szetvezeteknek Qratóságoknak) a nevéről és címéről (eléĺhetőség),

amelyektől ^z aján|attevő a megfelelő köľnyezewédelmi, szociális és munkajogi
tendelkezés ekte vonatk oző tájékoztatás t kaphat.

27.3 A Kbt. óó. s (5) bekezdése a|apjáĺ az aján|at elején a dokumentáciőhoz mellékelt
nyilatkozatminta a|apján - felolvasólapot kell elhelyezni, amely feltünteti a l{bt. ó8. s (4)
bekezdése szeĺinti összes adatot.

27.4 Az aján|atot'ltásban,1 papíľ a|apű példányban, zátt csomagolásban kell benyújtani a I(bt.
ó6. s (1) bekezdése a|apjän az aján|atkéó á|ta| alábbiakban elóírt foĺmai kovetelményeknek
megfelelóen.

Aján|atkéń köteles csatolĺri nytLatkozatát 
^Ítz 

voĺatkozőaĺ, hogy az elektĺonikus
adathotdozón benyijtott aján|at tafiaLma teljes méľtékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti, írásos aján|at tatta\máv al.

Az ajáĺ|at foĺmai követelményei a következők:
a) Az aján|at papfu alapű' pé|dányát zsinőtta|, |apozhatőan cissze kell fűzni, a csomót

matńcával az aján|at első vagy hátsó lapjáh oz tögziteru, a matticát le kell bélyegezni,

a I(bt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontja szeĺinti
a|apján értékeü.

círn: 106l Budapest, Andrássy út 17. ll' em.9 | teleíon: +36-1_796-'10-00 | Íax: +36-1-796-10-01
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v^gy az a1án|attevő részétő| etre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a béIyegző,
illetőleg az a|áírás legalább egy része a matĺicán legyen.
Az ajőnlat oldalszámozása eggye| kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szátnokat vagy képet tattalmaző oldalakat számozn| az üĺes oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az aján|atkétő az ettől kisméĺtékben eltétő számozást (pl. egyes oldalaknál a / A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tatta\omjegyzékben 

^z 
egyes iľatok helye

egyéľtelműen azonosíthato és az tatok helyére egyéĺtelműen lehet hivatkozni. Az
aján|atkérő a kisméľtékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való
tájékoződősa, illetve az aján|atĺa való hivatkozása étdekében sziikséges.
Az aján|atnak az elején tattalomjegyzéket kell tartalmazlia, mely a|apján az aján|atban
szeteplő dokumentumok oldalsz árn a|apján megtalálhatóak.

b)

c)

elektľonikus úton (CD vagy DVD adathoĺdozón) is benyúitani!

Az aján|atokat tartalmazó csomag külső borításán a

,rZ a|aegetsz eg Megyei Jogú Város onkormányz ata

Yáů|atkozási szeľződés az ''EFo 
p-ą.t.l-rc-2017-0003tiktató számú, a Gébáľti

KézművesekHáza tegionális célú népi kézmiíves alkotćllĺrápzá feilesztése'' tátgyú

beruházáskivitelezéséte'', illetve a

,,IÝem bonthaa| fel az rj^runnfi hatáildő lejfuta előtt"
megielölést kell feltüntetni.

27.5 Az aján|atban benýtott igazo|ásokat a I(bt. 47. s (2) bekezdése a|apjáĺ egyszetű
másolatban is be lehet npijtani. Amennyiben a felhívás a|apján valamely követelés
érvényesítésének a|apjául szo|gáLő lt'at, igazolás, v^gy nyilatkozatot szükséges (pl:
garanciavállaló nyilatkoz^t vagy kezességvállalástól sző|ő nyllatkozat), űgy azt eĺedetiben,
vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eĺedeĺaján|atban.

27.6 Amennyiben báľmely, az aján|athoz csatolt okiĺat, igazo|ás, nytlatkozat, stb. nem magyat
nyelven keľĺil kiáItításľa, úgy azt 

^z 
ajőłn|attevő m^gy^Í nyelvű foĺdításban is köteles

becsatolĺĺ.i. A Kbt. 47. s (2) bekezdése alapjánaján|atkéń a nem m^gyaLt' nyelven benyujtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordĺtását is elfogadja' A fotdítás tartalmának
helyességéé rt az ajänlattevő felel.

27.7 Az aján|atban |évő, minden _ az Ąán|attevő vagy a|vá|la|koző, v^gY kapacitást (eróforĺást)
nyűjtő szetarczet á|ta| készített _ nyilatkozatot a végén alá kell ítnĺa az adott gazdálkodó
szewezetnél eĺte jogosult(ak)nak vagy o|yan személynek, v^gY személyeknek akift) eÍľe a
jogosult személy(ek)től fuásos fe|hatalmazást kaptak. Az ajänlat minden olyan oldalát,
amelyen _ az ajánlat beadása előtt _ módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot
a|áfuő személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggye| kell ellátni.

27.8 Az aján|atnak taftalmaznia kell ajáĺ|attevő Kbt. ó6. $ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett ĺytlatkozatát _ etedeti példányban| _ az ajánlattéteh felhívás

I rs
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feltételeiĺe, a szeĺződés megkötésére és teljesítésére, valamint a két ellenszolgáltatá,sra
vonatkozóan.

27.9 Ä I(bt. ó6. s (4) bekezdése a|apján aján|attevőĺek nyilatkoznia kell aľról, hogy a kis- és
kőzépválla|kozásokĺól, fejlódésük támogatásáń| sző|ő törvény szeĺint mikĺo-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.

27.10 A nyeÍtes aján|attevő az építési beĺuházásokkal kapcsolatos 322/2015. (x. 30.) I(oĺm.
ĺendelet 26. $-a a|apján köteles _ legkésőbb a szetződéskcités időpontjáta _ összkockázatu
kombinált építési és szerelési (dologĹ és felelősség) biztosítási szetződést kötni vagy
meglévő összkockázatu kombinált építési és szerelési (dologr- és felelősség) biztosítását
kiterjeszteni legalább 20.000.000r- Ft/év és 5.000.000r- Ft/kátesemény méĺtékĺe és
építési tevékenységgel okozott kátokĺa kiterjedően.

27.11 AjőLÍiatkétő felhívja aján|attevő figyelmét, hogy az aján|atk&őként szetződő Íél vagy a
nevében e|játó szeméIy (szer:ĺezet) a szerződés teljesítésének ellenőzése sotán az építési
napló adatai a|apján ellenővi, hogy a teljesítésben csak a Kbt' 138. s (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkoző vesz részt, és az alválLaitkozói teljesítés
atánya nem haladja meg a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatátozott méttéket.

27.12 Ajáłn|atkétő felhívia aján|attevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szetződő fél az
akál]alkozőval kötött szerződésben az aMál]akoző teljesítésének elmaĺadásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szetződés szerinti, általános
forgalmi daa 6 továbbiakban: á'fa) nélkül számitott ellenszolgáltatás úz-úz száza|ékát e|&ő
biztosítékot köthet ki.

27.13 Lz ajźĺn|atnak tattaknazlia kell:

- folyamatban lévő váitozäsbejegyzési eljáńs esetében a cégbíľósághoz benýjtott
vá|tozásbejegyzési kéĺelmet és az annak étkezéséről a cégbitősá,g áItaI megküldött
ígazo|ástis - amennyiben ilyen e|játás nincs folyamatban, az a:ĺőlr szóló nyilatkozatot;

- az aján|atot a|álĺő valamennyi személy érvényes a|áíĺási címpéldány 
^, 

vagy a 2006. évi V.
törvény 9. s (1) bekezdés szerinti a|áírási-mintá)a;

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalóft) esetébeĺ a cég;1egyzésľe jogosult
személytől szátmaző, ^z ajánlrat a|áfuására vona;tkoző (a meghata\maző és ̂
meghatalm azott a|áfuását is tartalm aző) tásos meghataLmazást.

27.74 Kozos ajánlattétel esetében ^z aján|athoz csatolni kell a közös, egyetemleges
felelősségvállalásról sző|ő megálllapodást ftonzorciális szeződést) a dokumentációban
tészLetezettek szerinti tattalommal.

'|ĺján|arkétő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. S (4) bekezdéséte, mely szeľint az

azonban akadá|ya annak, hogy valamely ajánlattételĺe
gazdaságs szereplővel tegyen közös aján|atot, amelynek
felhívást.

cĺtn: ]061 Budapest, Andrássy Út'l7 ll em.9 | teleÍon: +36-'l-796_-10-00 | fax: +36-1-796_10-01
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A Kbt. 36. s (1) bekezdése szerint: ,,Az aján|attevő vagy tészvételte ielentkező ugyanabban
a kcizbeszerzési e|jáńsban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész
tekintetében _

a) nem tehet másik ď1án|atot más aján|attevővel kcizösen, illewe nem nyújthat be másik
ĺészvételi jelentkezést más részvételĺe jelentkezővel közösen,
más aján|attevő, illetve ĺészvételĺe jelentkező alvá|]alkozőjaként nem vehet ĺészt,
más aján|atot benpjtő ajánlattevő, illeťve más ĺészvételi ielentkezést benyujtó
részvéte]ĺe jelentkező szetződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhat|a [ó5. $
(7) bekezdés].''

b)

.)

27.15 Az ajánlatok ősszeáIltásával és benyújtásával kapcsolatban felmeĺült összes költség az
aján|attevőt terheli.

27.76 Az ajánlatnak tarta|mazlia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azoĺbaĺ a I(bt. á|t^| eLőiÍt
egyéb nyilatkozatokat, igazotásokat és más dokumentumokat.

27.17 A vállalási árĺak tartalmazlia kell minden költséget és a feladat ellátásához szükséges
munkát, melry az aján|attéteh felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a
szerződés szednti teljesítéshez szükséges.

27.18 A l(bt. 35. $ (8) bekezdésének megfelelően Á|ánlatkérő nem teszi lehetővé a nyeľtes
ajánlattevőft) á|tah proiekttársaság (azaz k;Jlón gazdálkodó szervezet) |éaehozását a
szetződés telj esítése étdekében.

27.19 A jelen ajánLattételi felhívásban és a dokumenľációban nem szabályozott kétdésekben a
kőzbeszetzésekĺől szőIő 201'5. évi CXLIII. töľvény, a 321/2015. (X. 30.) I(otm. rendelet,
valamint a322/2015. (X.30.) I(orm. rendelet azbányadőak.

27.20 AjánLatkérő nem ír e|ő aján|aĺ biztosítékot.

27.21 !ĺiánlattevő köteles csatolni aián|atálhoz a kiadott ätazatlan költségvetést telies
köľűen beánzva, A ktiltségvetési sotok soĺĺendie nem változhat.

l ĺa

27.22 Az ajáłnlattéte| során a ktilönboző devizáłk foĺintľa töĺténő á.łszámitásánál' az ajánlattevőnek
a tefetenciák tekintetében a teljesítés napjáĺ érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaátfolyamokat kell alkalmaznja. Az aján|atban szereplő' nem m^gy^Í
foĺintban (HUF) megadott összegek tekintetében ^z átszámitást tatta|maző iĺatot
közvetlenĹil a kéĺdéses dokumentum mögé kell csatolĺri. A báĺmely okiĺat, igazolrás,
nytlatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megá|7apitásához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásábaĺ szükséges az átszámitást tartalmaző lratot becsatolni.

27.23 Íĺján|atkéĺő nem alkalmazza a l(bt. 114. s (11) bekezdését.

27.24 A meghatátozott gyáttmányű, típusú, vagy etedetű dologra, illetve konkét e|játásru, amely
egy adott gazdasá'gs szeĺeplő tetmékeit vagy 

^z 
áIta|a nýjtott szolgá|tatásokat iellemzi, vagy

védjegyĺe, szabzdalomta, tevékenységte, személyre, típusĺa vagy adott szátmazásta vagy
gyártásí fo|yamata való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett 

^ ',vagy 
azza| egyenénékri"

kifejezést is éĺteni kell.
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t.^%pro)ľ\a! , -

27.25Jelen e|jáńsban aján|atk&ő tőgzíĺ, hogy alkalm^zza a Kbt. 75. s (2) bekezdés e)
pontjában foglalt rendelkezéseket, így amennyiben az ajáĺ|attételi hatátidő lejártáig nem
keľül benyujtásra |egďrább két darab ajánlat, az az e|járás eĺedménytelenségét vonja maga
után.

27.26 Az opció lehívásának további szabőůyaita l(özbeszeľzési Dokumentumok tészétképező
s z etz ő dés te f v ez et tattaLmaz za.

28. Áz aiánlattételi felhívás megkíildésének napia:2018. ápdlis 04.

FÔlelós ;ił.ł]

p ZRT' Szałŕanäcsłł

9.
''i:ii'
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