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Az aiánlatkétő:
Za|aegetszeg Megyei Jogú Város Önkotmá nyzata
cím:
89OO Za|aegerszeg' Kossuth L. u. 17-19.

telefon:
fax:
képviseli:

Ba|aiczZokán

e-mail:

virsarmańag4-ą@.p--h,z""a"lą"ęgę1s-Zęg.t]_u

+36 92/ 502-1.00/228
+36 92/ 51.0-177

kapcsolattarcó: Y

2.

ásár jVĺarianna

Aiánla tkérő nevében eliáró

s

zeÍvezet:

PROVITÁL Feilesztési T anácsaďő Zrt.

cím'
telefon:
fax:
képviseli:

dr. Antal Kadosa Adorján

email

h,l]Qg_.-tln]ąa@p_la,/!!ą-lz=rr.l-u

1061 Budapest, Andrássyťľ-17.II. em.9.

+361/796-L01.6
+361,/796-1,001,

kapcsolananó: dr. Balog Tímea

3.

A váIasztott cliárás:
Aján|atkérő a Közbesze rzÁ,sekľal sző|ő zols. évi O(LIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'')

115. s (1) bekezdésébenrogzitett feltétel fennállása a|apján, hirdetmény kilzzéércle nélkiili,
ne mzeti kozb eszerzé s i elj árást kezdeményez.

Aján|atkérő az e|jáns sońn a kozbeszerzési eljárásokban az allĺalmasság és a kizáró okok
igazo|ásánaĘ valamint a ki5zbeszeĺzésiműszaki leírás meghatározásának mőĄárő| sző|ő
32l/201,5. (X. 30.) Kormányrendelet előírásaitfigyelembe véve fog e|1árni.

Tekintetel arra, hogy a áryp e\járás árgýt építésibetuházás képezi, aján|atkérő az
építésiberuházäsoĘ valamint az épkésíbenlázÁsokhoz kapcsolódó tenĺezői és mémöki
-sző|ő
szolgáltatások közbeszerz'ésének részletes sabá|yalről
322/2015. (X. 30)
Kormányrendeletszabä|yaitismegf elelőenf ogaalklctlmazni.

Az aiánlatkétő

áItaI a

szeződéshez rendelt elnevezés:

Yálla|kozási szetzćjďés
tekintetében.

5.

A beszerzés tárgva
A

a

Kvártélyház hornlol<zatfelújítási munkáinak ellátása

és mennyisége:

b eszerués társlła:

Yál|alkozasi szeĺződés aKváné|yhäzhon]o|ęatfelijftÄsi munlĺáinak ellátäsatekintetében.

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I telefon: +36l-796-10_00

inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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A beszer#s

merrnyiśége:

A jelenlegi formában meglévő Kváné|yház és lrevéltár épülete egy rcllĺen řrclpzkedik el,

melyrek szabdalt tormiĄa az időksonn alalrult lśl.7924-ben a|<özgyűllés döntést hozow az
épület fualakttsäről és bővítéséről,a |łĺäné|yházraúj emelet épkéséről.A kércmeletes
neobarokk stílusúvárnegyháza 1928-ban ellĺ*zült. Ettől lęzdve ałztarozÁsokon kívül az
épĹilet hilső frontjanväkozas nem törcént, átalakításokra csak azépú|etbelsőben kertilt sor.

A

mai épületegyiines mind épftészeti kiképzése,mind szintkialakíľása révénhárom

elkĹilönülő tömbre oszlik
Az észalłépületrész alacsonyabb, egyemelete s (ez a L9. szÁzad vĘénépült, a díszerrnet is
magábafoglaló, saját belső világítóudvarral rendellazőbvékÄnresz),e|térő szintbeosztással
és faltagolás sal' az utcäról szernlélve önálló épület haasát keld.

déli oldalon á|lő hďfuni lĺĺánéýrázL a|a\<ű, 1928-ban masodik emelenel bővítet
tömbjéhez jän:I az Iskola köz felől, harmadildént az ugpncsak kétemełetes, in is
szinteltolással kapcsolódó nyugati szÁrny aSzecľrcnyi únszÄmn7al párhuzamosan.
A Széchenyi tér 3. (hrsz.3168) a mai levéltár zansoru beépítésbenä|l, négy szÁmsrava|
udvart Worul zÁrő, egyemeletes' nyeregtetős' a nyugati számýban łévőközgyllési t€r€m
fölott manzÁrdtetős épület. Az épület délríszÁmya belső falánöŕsel'lĺel kapcsolódik a

A

szomszédos' azonos he|yrĄzí szÁmon álló kvárcélyház épnl'etéLrcz.

Mind

Az

a Levékár, mind a

KvánéIfuáz műernlékivédelern alatt áll.

ingatlanegyüttes (továbbiakban: Kvártélyiáz) jelenleg társashŁlént működilE meVren

Za|aegerszeg Megyei Jogú Város onkormánąta tułajdoni hányaddal rendellĺezik
hornlokzatfelújítási munlák elvégzésérerendellĺezi.ink tulajdonosi hozzájäru|ässal.

A

Jelen közbeszerzś,si e|járás n),ertes ajäĺ|attevőjénekfeladata aKvámé|yház keleti és a déli
ho rnlo kzat f e|{ýitis änak e M gze s e az a|ábbi Í ő panmércre k mentén:

.

.

.

Homlokzatinylászárok felújíúsaillewe {ýngyárúLsa' cseréje az eredetivel
megegyező profillal.
o Déli homlokzaĺ 32 db {ljľagýÍÍandő nýllszárő
o Keleti homlokzaĺ 65 db űjrugyáftAndő,1'2 db felújíundő n1nlszárő
Homlolĺzati díszekhelyreállítása (osztó- és fapáĺkányok llzénák',ĺylászźrő
lĺeretezéseĘcímereĘ kőkosaraĘ bimbóĘ szobor-szerű felépítmények).Többnylre
javithatóakvakolatpótlással, de eg1res elemekújra sY^rÍ^rprognosztiŻÁlható.
o Déli homlokzau 0,61 rď
o Keleti homlokzaĺ 11,2 fił
Homlokzat rekonstrukciója, felületkepzése.
o Déli homlokzau 428 Íł
o Keleti homlokzat 690 rŕ
Fémlemez fedés cseréje, palafedés javitÁsa.
o Fémlemezfedés:188 m'Ż
o Palafedés: 163 rrŕ

.

thólagos falszigetelés készítéseinjelĺálással, belső oldalon lĺenhető
vízszigeteléssel.
cím:1061 Budapest, Andrássy út17. ll. em.9.I teleíon: +36ł-796-10'00 | íax: +36-1'796-10-01
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o Déli homlol<zat:13L ĺď +5a rď
o Keleti homlokzat 119 fił + Ť rď

.
.

Kiszellő zteteĹt |ábazat kialakítása.
o DéIi homlokzat: 32 fił
o Keletihornlokzat: 55 m'Ż
Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szülség szerinti rekonstrukciója.
o Déli homlokzat: 15O fm
o Keleti homlokzat: 391. fm

KorlátoĘ rácsok felületkezelése.
o Keleti homlokzat: $ mj

.

\ĺIadánĺédelem.

o
o

Déli homlokzat: 69 Ímti.iskés
Keleti homlokzat: 286 fmtüskés, la

rŕ fémhálós

megjelölt feladatolc

Jelen kőzbeszerzési e|járas nyertes aján|aĺtevőjének fe|adata

az

a1án|aú<erő ktilön

megrendelése esetén' aKváné|yház ĺyugati és udvari hornlokzatfel{ljftásänak e\végzéseaz
alábbi fó paraméterek mentén:

.

Homlokzati ný|ászárők felújíúsaillewe t1ragyánása, cseréje az eredetive l
megegyező profillal.
o Nyugati és udvari homlokzac 196 db {ljngyánandő,++ db felújítandó
ný|ászÁró

.

.
.
.
.
.

Ho mlolľzaú dszek

he ýeállítás a (os ztó- és f őpärkányoĘ |izénáĘ n iiászárő
lĺererczéseĘcímereĘ kőkosaraĘ bimbóh szobor-szerű felépítmények).Többnlre
javithaóakvakolatpótlással, de egyes elemek újra gyánása pro1nosn;zÄlható.
o Nyugati és udvari homlolĺzau 76! m2

Homlokzat rekonstrukciója, felületképzése.
o Nyugati és udvari homlokzau 2513 nł
Kiszellőztetett |ábazatkialakftása.
o Nyugati és udvari homlołzat: 16L

fił

Bádogos szerkezetek felülvizs gálata, sztilség szerinti rekonstrukciója.
o Nyugati és udvari homlolgat: 955 fm

KorlátoĘ ľácsokfelületkezelése.

o

Nyugati és udvari homlokzau 110

m'?

IvIadällĺédelem.

o Npgati

és udvari

homlokzat 186,5 fmti'iskés

cím: '1061 Btlda|)est, Andrássy út 17. ll. em. 9.I teleÍon; +36-'l-796-10-00
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CPV kód(ok):
Fő tátgy:

Fő szójegyzék:
Tortene lĺni młĹíernlékkelvagy

4521,231,4-O

e

rnlékműve l kapcs olatos épftési

munkik
További tátgy(ak):

45453000-7
45262690-4

Nagfavítás és feĘítás
lrromlow állagú.épü'lerckfelújftása

45451'100-4
45443000-4
45261910-6
45261400-8
45261310-0
45442300-0

DíszítőszoblÁszat
Hornlokzati munka
Tetőjavitx
Szigetelesi munlĺák
Bádogosnrunka
Felülewédelmimunkák

łjtóĘ,pp|okésĘcsolódó

45421t*o-5

t2rtozeKoK b€s

z€

reles€

A szerződés időtartama, vagy a teŁbsítés hatáildeíe:
Kezde te: ASzerz-ődő Fel€k äha| a|áin szęrz.ődés - tekintettel a Kbĺ 53. s (6) bekezdéséreáhal benyújtott tánrogatási igényelfogadásának napjfuőlszámított 5. napon
|éphatá|1ha.

az Aján|atkérő

Be feiez és e : szerződés hatálybalépé sé ne k napjfu követő

18

0. nap.

Az opcióként jelölt feladatok teljesítésihatáľideie: az opcionális ész ajänlarkérő äkalli
ki'ilön írásbeli megrendelése tudomásulvetelének nap1fuő|szÁrďtonl}}. nap.

Az opcióként ielölt feladatok megĺendelésénekhatárideie:
szerződés haúlybalépését
követő 180 napon beliil élhet.
Aján|atkérő e lőte

Ij e s

ítés t

e

Ąän|atkérő opciós jogával a

lf o gad.

A teliesÍtéshelve:
NUTs-kód:LilJ223
Te rmészetbeni me gje lölés : 89 00 Za|aegeĺszeg,

A szerződés t biz tosÍtó mellékkő

-

S#chenyi tér 3 - 5., hrsz:

3 16

8

telezetts épek:

Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítésesetén a nFrtes a)ánlanevő késedelĺnikötbén köteles Íizetni, melynek
mértéke a njlertes Ęĺźntats79rinti netłli Ąĺfulati lźr / opĺilis résinetttí Ąántati ĺinźnak!'/o-a/ĺap,de
összesen legfeljebb a n1eĺtes Ęĺfulats79inti aettó E'ánlati ĺźr/ opcilis résąnettó ajĺźnlatiárĺźnak20o/o-

a.

cím:106'l Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I teleíon: +36l-796_ĺ0_00
inĺo@provitalzĺt.lrtlI www provitalzrt hu
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Íax: +36_1-796-10-01
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A nyertes Ąän|atevő

hibás teljesítéseesetén aPo|gán Törvénykönyvről sző|ő 2013. éviY.
ťcĺĺény(a rcvábbialĺban: Ptk) 6:1,59. $ (2) bekezdésébenés a 6:Í77. $ (1) bekezdésében
foglaltak a|apjän az ajän|atkérő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbén érvényesít
döntése szerint.

Íh

ajánlatkérő a hibás teljesítéstelfogadja, akkor a nyenes Ąán|atevő egydsszegű hibás
'zeúsére
köteles.
hibás teljesítésikötbér ménélĺea hibával érintett termélĺľe/mun]<arészreeső lryeľles ĺ1fĺilllul
^?

teljes ítésikötbér f

A

l'ćsiľatlĺÍ

bás

teljes
kö

miani

oÁ-a.

ltali elfogadásakor válik esedékessé.
érvényesíthetszavatosságiigényÍ.

Íla az ajän|atkérő a hibás teljesítéstnem fogadja el és szavatossági igényc érvényesít,akkor a
n)reŕtes aján|anevő köteles a hibát az aján|aú<érő á|ta| meghatározott határidőn belül
ellenénéknélkĹil kijavítani.

Íłjáĺ|atkérőaz opciős rész megrendelése esetén az opciő vonatkoásában
tanalommal é rvé np s ítheti s zavatos s ág i igénye it / köůé ri gé"F.

is a

fenti

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítésa nyertes ď1án|attevő felróható magatanása, a teljesítésmegtagadása
va1y a n)ertes aján|auevőnek felróható lehetetlenülése miatt meghiúsul, a nyertes
Ąán|anevő meghiúsulási kötbén köteles fizetni az Ąán|atkérő részére, melynek méĺtéke,,
nyerĺes ajáilal s1ailti llcĺĺó ĘĺÍnlaĺiĺÍrf ĺlpcilis nlsinettó ajĺill/tlĺiĺiltínłk20o/o-a.

A köńérek közös

szabál}ai:

Amerrnyiben a n)renes ajánlawevőnek kötbérfizetési kötelezeüsége mertil fell, a1án|atkérő
a kötbérkövetelését a fizetendő díjba beszámítani és kötbér bekérő levél
kibocs áús á v a| érv ényes íteni.

jogosult

Kötbérfizetési kötelezemség esetén a nyertes aján|attevő köteles kiilön nyilatkozatban is
elismemi az Ąán|atkérő követelését.
Amerrnyiben a nyertes ajän|aĺtevő a köůérfizetésikötelezenségének elismerését
jogszerűtlenül megtagaď1a, aján|atlĺerő jogosult éĺvényesítenivele szemben minden e
kötelezemége megszegéséből ereda lĺárokat, költségeket, elmaradt hasznokat.
Iőú|lás:

A nyertes

ajän|artevő a szerződésben foglalt valamennf munlĺára a jogszabäIy ákat e|őn
mértékíí,de leglĺevesebb 36 hónap teljes körű jőtÄ|Iást köteles vállalni,
-elyeL kezdetének
időpont)a 1 hibľ és hiánymentes műsza|s, fuadäs-áwéte|i eljárás däwma. Ésetleges javítás
e99{n a jőtÄllási idő a javftot részre vonatkozőan űjnkezdődlk Ez ídő ahw nyeÍtes
aján|attevő a felelősség alól csak akkor mentestil, habizonýt1a,hory a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

cínl: 1061 Budapest, Andľássy út 17. ll. em.9.I teleÍon: +36l-79610-00

inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt'hu
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A jótállási kötelezenség az opciós rész megrendelése esetén az opciós rész vonatkozasában
is a fenti tarcalommal terheli a n)rnes ajánlattevőt.

A

łryąődéstbi71osíní nellékkiitekryĺtségekrćs1leĺłssiabályait a< E'ánlauénli dokĺłruelllĺjĺilj

łry r1ő ĺlłs t e rue 7,e ĺJ|i e ąe ŕe t a rt a tnl a ą1a.

9.

ioes za bá lvokra hiva tkoz ás :

Ateljesítésigazolásána Kbt. 135. s |J-)-ę) bekezdésénekarendelke zźseiaziranyadóak

Az ellenszolgäkaús a nyert€s Ąáĺ|anevő általi teĘsítéstés az Ajánlatkérő által ennek

elismeréseként kiállíton tełjesícesĘazolás kézhezvételétkövetően kiállított szÁrrlaellenében
átutalással, forintban kertil kiegpnlít&re a Kbt. 135. s (3) bekezdese szetint, a Ptk 6:130. $
(3) bekezdése szerinti határidőben.

Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az ákalános forgalmi adóról szó|ő 2ooĺ. évi

Oo(uI.

tv. t42. $ rendelkezéseit.

A kifizrtés aközbeszerzkelĺről sáló
3

0.) Ko rm.

re

2OL5.

évi C)(LIII. törvény, valamint a 322/2015. .(X.

nde let re nde lkezé s einek me gfe le lően tö né nik

A Szłrződése gyö

s s

ze

g

ő (áta|ányára$ típus ú.

A

kifizetés során a Kbt. 135. s (3)' (5) és (6) belĺezdéseiinínpdóaĘ a Ptk 6:130. $ (3)
bekezdése, valamint a322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. $-a irányadőak

A

nyertes Ąánlranevő a Kbt. ł35.s (7) bekezdése szerint kérheti elółeg kifizeŕsét a
szerződésben foglalt - opció nélkĹili _ teljes e||enszolgäkatÄs S%-ának megfelelő összegben
a322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.s (1) bekezdésében meghatározott idón belül.
Az e|ő|eg avégszÄnLából lĺerül elsámolásra.
Amerrnyiben a n)rertes Ąánlanevő a teljesítésheza|väl]alkozőt vesz igényfu, úgy a Ptk
6:t30. s (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. s (3) belłezdésébenfoglalt szabá|yok
szerint tönénik a szerződésben foglalt ellenéĺŕkkifizetése.

ellenénékmegfizetésére az Ąán|atkérő älta| a|äln teljesítésigazolás a|apjän az

^z
aj ánlanevő
A

(k) részérőI b e nyújtott szÁĺ]a a|ap

1án ke

rül s or.

szerzÁdéskötés valutaneme forint (I{Lr).

Íĺján|atkérő3 darab részszÁn'ia, illewe 1 darab végszÁmla |łällľĺÄsän
ad leľretőséget a
25o/o ; 50oÄ; 7 5o/o és 100%- ának elérés ekor.

készülts é gi szint

Az opciós ľészmegrendelése esetén a n)€rtes Ąán|aĺtevő a Kbt. 135.s (7) bekezdése szerint
lĺérhetielaleg kifizetését az opciós rész szeruődésben foglalt ellenszolgáltatÁsa So/o-änak
megfelelő összegben a 322/2015. (x. 30) Korm. rendelet 30.s (1) belrezdésében
meghatÁrozon időn belül.

Az opciós rész vonatkozasában érvéry'esítenelóleg az opciős rész végszÁrr'láiából keriil
cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll' em' 9.I teleíon: +36l-796-10-00
inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt hu
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elsámolásra.
Ajánlatkérő az opciós rész megrendelése esetén' annak vonatkoás ában

1'

darab részszánla,

illewe 1 daľab végszán'ia lłäl]ttAsäruad lehetőséget az opciós rész 50o/o és 100%-os

készĹiltségi szintjének elérésétkövetően.

A
s

pénzngy, ellenszolgáltatás részlete s szabá|yait az Ąán|attéte li dokumentáció részétképező

zerző dé sterv ezet tana|mazza.

10.

Aj ánlattevő ne m tehet többváltozat

ű Ąán|atot.

11.

e aiánlatot:

Ąán|atkérő megvizsgála, hogy abeszerzés táĺgyanakjellege és a szerződéshez kapcsolódó
egŕb körülmények lehetővé teszik-e a közbesze rzés egy részéreónénó Ąánlrattérch.
Ąán|arkérő ennek alapján a áryýliozbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé
r és

zď1än|atok

té te lé t.

Ajánlatkérő a Kbt. 50. s (2) bekezdés k) pontja szerint ájékoztatja a gazdaságíszereplőket,
hogy a gazdasági észszerőség és a kozpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve
indokolja Ąán|atkérő döntését, tekintettel arta) hogy a közbeszerz.és táryyaként
meghatärozon építésiberuháás egps részfolpmatai szorosan kapcsolódnak egyĺrráshoz _
eg,7azon épületen valósulnak me$
-l így munlĺas zervezési szempontb ő| az épftésiberuháás
részegpégelľebontás a ańmqa|an többletköltséget eredményezhet, illetve a kiviteleŕs
idő b e li elhűző dás ähoz v e zethet.
Azépkésiben:häzÁsmunkaszervezése és haúndőbentörténő megvalósításaegyĄän|amevő
esetében rchát hatékonyabban megoldható.
12.

Az aiánlatok elbíráIásának szempontia:
!)1nlaĺJľier, úryý.közbesze.ĺzésíeljárás esetében a benyújtott Ąán|ato|<at a Kbt. 76. s e)
b9.!ĺ91dýs c) pontjában rögzitetteknek megfelelően a legjobb ár-énékelve alapján énéuěll'aL
alábbiak szerint:

Ettékelési szemDont

1.

Nenó ajän|atiár (az opciős rész énéke

nélkĹil) (nemó, forint)
2. opciós rész nettő ajánLari ára (newő, forinĐ
3. A szeződés teljesítésébenrészwevő
szake mberek szakmai tapaszta|atának
bemutatása (Szakmai aiánlat)

4. Ajän|attevő szakmai tapaszta|atának
bemutatása

Sú|yszátm
35
35
15

15

FŁ

töb.b ajá2|aqak azonos a fentiek szerint kisámítom összpontsáma, az az aján|at
minősĹil a leglĺedvezőbbneb amely a nem egyenlő énékelésipontsámot kapott értékeÉsi
szempontok közül a legmagasabb súlpámú énékelésiszempontra nagyobb énékelési

cínl:1061Budapest,Andrássyút'l7.ll'em

9.Iteleíon:+36-t-79610-00|fax:+36--l-796-10-01
inío@provitalzrt.lru I www.provitalzń hu
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Az

ajänlatkérő jogosult, de nem köteles köĄegYő jelenléében
sorsolást tartani, ha a leglĺedvezőbb Ąän|ate módszerrel sem határozhatő meg.
A legjobb ár-énék elve énékelésiszempontja €setén az aján|atok ŕszszempontok szerinti
tanalmi elemeinek értékelésesoľán adható ponszám akó és fe lső haľára: 1- 10

pontsámot kapott.

Ponsámok kisámításának

módja:

Az

1. ćľtékelésirészszempont [Nettó aiáĺrllati fu (az opciós ľészértékenélkül)
(nettó, foľint) - súlyszám: 35] és a 2. éľtékelési
ĺészszempont[opciós ľészľrettó
aiźrylati áľa (nettó, fotint) - súlyszám: 35] esetében a KözbeszłęźsiFŁtóság útmutatoja
(KE 2016' évi 1,47. szÁm;2016. december 21.) szerinti foĺđított
atáĺyosítáls módszere.

Fordíton arányosítás esetén az ajän|atkérő a legkedvezőbb taĺtalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezóbb tartałĺni
elemhez vis zonfwa fo rdítonan arányos an szamolja ki a ponts ámokat.

P : (Alegjobb / Avizsgált)
P: a

vixgált ajánlatielem

x (Pmax

- P-i")

+

Pmin

adott szempontr.l vonatkozó

Pn'*: a pontslĺála felső hatán x0
Pn';,! ä pontskála alsó hatán 1

pon$áma

Ą.gjott,: a legelőnycisebb ajánlat mrtalmi eleme (legalacsonyabb énék)

Ąi^gł,: a vzsgák Ąánlat tartalmie leme

Amennyiben adom részszempontra valamenný Ąán|atevő azonos Ąän|atot ad, abban az
esetben valamennyi arészszempontra vonatkozó ajänlatmaximális pontszámot kap.

A

3. értékelésitészszempont [A szeľződés teliesítésébenľésztvevő szakembeľek
szakmai tapasztaLatának bemutatása - súlyszám: 15] esetében a Kozbeszerzési
FIatóság útmutatója (rÉzolo. évi 1,47. sz m; 2ot6. december 21') szennti pontozás
módszere:

A szakemberek bemutatása tekintetében a pontkiosztäs az alábbiak szerint tönénik

1. Az alábbi szakember
pontszámot kapia.
Ąán|attev őne k

.

re

bemutatása esetén Ąänhwevő

a minimális (1

pont)

nde lke znie lĺe ll:

L fő felelős műszaki vezatői (N'IV-É-\ł)jogosultsággal rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik legalább !2 hőnap szalĺnai tnpasztł,laĹÍal épület
építéseés/ vary felűjftása tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai
tapasztalatal re ndelkeznie e s zake mbernek).

legalább

2. Az

alábbi szalĺember bemutatása esetén ajänlattevő az 5 pont pontszámot kapja
(opcionális):

cím:1061 Budapest, Andrássy

útu. ll. em.9.I teleíon: +36l-796-10-00

inío@provitalzń'lru I www.provitalzrt'lru

|

íax: +36-1-796-10-01
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. Az

1. pontban megjelölt szakember rendelkezik legalább 24 hőnap szakmai

taPaszÍ^|atÍ^l épület épícéseés/vag,J fe|{ljftÁsa tekintetében (tehát össześen kel],24
hónap s zakmai taPasztA|aĹÍal re nde lke znie e s zakembe me k).

3.

Amennyiben az'l'. pontban bemutatott szakember 36 hónapot meghaladó szakmai
tapasztalattal rendelkezĘ aján|auevő az adott szemponthoz tattoző maximális
(10 pont) pontszámot kap|a.

A 3. értékelésiszempont bemutatäsa az alábbiak szerint történjen:

. a

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségüĘszakmai
tapasztalatuk ismenetése cégszeĺűenaláitt nyit^tkozat fotnájál'ban sztikséges
csatolni;
az ado
nak ismenetése a szakember saját kezűleg
aláíľts
ával (az öné|etĄznak a szakmai tapasztalat
idejét
szerinti időtanamok megjelölésével kell
tafta\maznia, illetve a jogosultsägának e||enőrzésére szo|gá|tatő nflvántartás
e lé rhetős é gé nek útvonalát s ziils é ges fe lttintetni) ;

.

.

csatolni kell

nyilatkozatát.

e) oontia

a

szakember áka| sajh kezíi|eg a|áín rendelkezésľe átlási

alaĺiáĺ-

minimális elvátás az

1

fő szakember bemutatása.

A 4. éĺtékelésiĺészszempont [Aiánlattevő szakmai

tapasztalatának bemtltatása súlyszám: 1'5] esetében a KözbeszezésiÍIaóság útmutatója '5Ézoĺa. évi 1'47. szäm;2016.
december 21,.) szennti pontoás módszere:

1. Az

minimális

.

2.

bemutatandó _ refereĺciäkbemwatása esetén ajánLaĺtevő
pont) pontszámo t kapia.

a|äbbi _ kötelezően
(1

Ajän|awevőnek rendelkeznie kell az a)än|aĺtételifelhívás megki'ildését megelőző 5
évben befejezeu (műszaki- ätadäsáwétellel lezÁru|t), szeződésszerűen těljesíten,
összesen nettó 50 Millió Ft ellenértélrű, épületépftésiés/vagyfe|űjftźLsi mtmlĺakra
vonatkozó ref erenciäval (referenciáklĺa).

Amennyiben

az 1.

pontban megadott referencián felül Ąán|attevő

referenciá(ka)t is bemutatja, az 5 pont ponts zárnot kapja:

.

a

az

alábbi

\jän|artevőnek rendelkeznie kell az ajánLaĺtételi felhívás megkĹildésétmege|őző 5
évben befe)ezett (mííszaki- fuadás áwétellel lezáru|t), szeoődésszerűen těljesített,
összesen nettó 95 Miltió Ft ellenértélrű, épi.iletépftésiés/vagyfelűjftási mrlnlĺakra
Vonatkozó referenciával (referenciáklśaD.
cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em. 9.I telefon: +36_ĺ-796_í0-00 | Íax: +36-'l-796-10_01
inÍo@provltalzrt.hu I www.provitalzrt hu
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3.

Amerrnyiben
re fe re nc iá (ka)

.

az

t is

be

1'. pontban megadott referencián felül ajän|artevő
muta ť1a, a maxirlťalis 1'0 p o nt p o n ts z á m o t kapja:

az

alábbi

Ajánlauevőnek rendelkeznie kex' az ajánlartérc|i felhívás megkĹildeset mege|őző 5
évben befejezeĺt (műszaki- á,,:rdás áwércllel lezarult), szeruő&ssznrűen teljesített'
iisszesen nettó 140 Millió Ft ellenértékű, épületépkésiés/vagy felújírásimunkákra
Vonatkozó referenciával (referenciáĺd{al).

is lehetséges.

A 4. éttékelésiszempont bemutatása az alábbiak szeĺint t<iĺténjen:

.
-

azď1án|aĺtevő áha|cégszerűenaláíĺtnyilatkozattal, amel;'ben rögzítésre kerĹil:

szerződést kötó másik fél neve'

székheý'

a szerződés úryy^ és mennyisége,

teljesíŕs ideje (lĺezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és heĘ,
továbbá aján|artevőnek nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
a

szerződésnek

me

gfelelően töftént-

e.

Aĺneĺrnvihen qjĄnlattevő Í'terŤr ÍnIlŕ2ŕ he leoaláhb AŻ Aiá.ĺl'l^ttételi felhĺt'ás

Az ajánlatok

ös

s

zPontsámának

A súýoás előtti pontszÁmot

A súlpzon pontszámot kerekfti.

Az

kis zámítása:

- ha szi.ilséges - az ajän|atkerő z (két) tizedesjegpe kerekíti.
ha szi.ilséges - az ď1án|atkérő szntén 2 (két) tizedesjegyre

Ąán|atkérő az Ąán|atok énékelésesorán az eyes részszempontok tartalmi elemére adon

értékelésipontszámot megszoroz7A az adot részszemponthoz rendelt súl;nzámmal, a
szoruato|sat pedig ajánlatonként összeadja; az az ajánLat az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összponts zäma a legnagyobb.

13.

I(iepészítő táiékoz ta tás kérése:

Az

Ąän|attevő az Ąán|awéteh felhívásban és doląmentációban meghatározottakkal
kapcsolatban az ajánlattételi határidőt mege|őzően írásban \<legészitő információkért
fordulhat az aján|atkérő lĺapcsolatarcő1ához, aki a kén iďormáciőt a Kbt. 114. $ (6)
bekezdése a|ap1än az ajäĺiatételihatáridő |ejána előn ésszerű időben írásban megadja. A
ájékonaúsaĺtalmhvalamennyi Ąän|attevő megkapja. Az írásbeli ájékoztaús a Kbt. 56. $
(3) bekezdésében maghatározow ésszerííhaándő betartása (ésszerű határidőnek tekinti
ajän|arkérő a 3 munlĺanapot) mellett oly módon lĺérhető,hogy a lĺérdéselĺneka hatándő
|ejánánaknap1än meg kell érlĺeznii'ikaiánlatkétő kapcsolattattóiáthoz fax és e-mail útján.
Lján|atevő a l<legészítő útjékoztaúsiľánti kérelemben foglalt kérdéseita |<legészftő
cím: 106'l Budapest, Andrássy út'l7. ll

em

9.I

teleíon: +36-l-796-10-00
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irám
érdekeb
címre is eljuttatni

eg,
a

a1é.koztaús

ny$tasa

14.

galmas

l-mail

is.

A kizáró okok:

n

és nem vehet részt az alkalmasság
akivel szemben a Kbt. 62. s (1) bekezdésében

a|vá|Ia|koző

;

Ajánlaĺtevőknek a Kbt. 114. $ (1) bekezdésében és a 32L/2O15. (X. 3O.) Korm. rende|et
$-ban foglaltak aĘján szi'ikséges akjzÁró okok fenn nemällásäről nflatkoznia.
Ajánlrawevő Ąánlnúban köteles csatolni a 32L/2o75. (X. 3o.) Korm. rendelet 17.
bekezdés szerinti ný|atkozatát a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

s

17

.

(1)

Az

Ąán|aĺtevő, az a|váI|alkozőja és adott esetben az all<a|massäg igazo|ásában részt vevő
más szeruezet vonatkozásában a Kbt. 67. s (4) bekezdése és šz|/zo15. (X. 3O.) Korm'

rendelet l7.

s Q)

^
bekezdése szerinti n1ihtkozatot köteles benyujtani
a Kbt. 62.
bekezdésében foglalt Vjzárő okok hiányaról.

^32I/2015.(X.30.)

s

(1)

Korm. rendelet l.s (Z) bekezdése értelmében alązárő okokra és az

a

megelőzően
ameddig az
- ellenkezó
erre
vonatkozó
hilön ný|arkozata
Ąänlattevő

15.

Íĺjánla:'Jľĺerőa Kbt. 115.s (2) bekezdésének megfelel ően a sajfu megftéléseszerint szeruődés
teljesftéséľekiPes, szakmailag megblzhaú gizdasági szereplőknäk kĹildi meg az e\jánst

ľ:gindftó dolzumentumokat, erre tekintettel " rbt. 115. s e) bekezdéšbenfóglalt
lehetőséggel élve nem kíván péruugi-gazdasági, illewe műszaki-szakmai ailĺalrnaňágĺ

követelménpket rögzíteni.

16.

Iriánvoótlásilehetősép:
\)äĺnaykéraaz el1ärás során a Kbt. 71. $ alapján az összes aján|atevő szämán, azonos
fe ltételeldĺeI biztosftja a hiánpő:'Jás, vala
ry,ilatkozatoĘigazo|asoktartalmánakúsztÁ
azza|, hogy fenrtaľtja arrnak a
te kinteté b e n tovább i hián
1p őtlá

17. AÍánlattételihatáridő:
2018. ianuálľ hónap 30. nap

1l őn 30 peĺc

cílll:1061 Budapest, Andrássy út 17' ll. em. 9.I teleĺon; +36_ĺ-796-10-00
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.lru
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18.

Áz qiánlnt henvńitásának címe:

Az

aián|atok felbontásának helye:

PROVITAL Fejtesztési Tanácsadó Zt.

1061 Budapest, Andnássy ilľ-17.II. em. 9.)
19.

{szel<helry.

Az aiánlattétel nvelve:
IvÍagyar

20.

Az artnlatok felbontásának helye, idek:
Az ajánlatok felbontásának helye:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Ztt.

em.9.)

{szé|łrcly, 1961 Budapest, Andľássy

ft

17.

Itr'.

Az ajánlatok felbonĺásának ideje:
Jelen felhívás 17. pontjában meghatärozott időponttal azonos.
21.

A'z aiánla tok felbon

A Kbt.

tás

án ielenlé tre iocos ultak:

68. s (3) bekezdése szerinti

szeméĘk

Az aiánlati kötőtrcéc minilnáIis időtaÍtaÍna
Ajánlaĺétel í haúndő |ejánkől sámított 60 nap.
Ąän|atkérő az Ąänlrati kotott#ggel kapcsolatosan kĹilön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. s
(5) bekezdésére.
23.

terveze tt időoontia:

a Kbt. ie. S (1) - (2)
belĺezdésébenmeghatározottak szerint, a Kbt. ZO.s (Đ-(2) bekezdése a|apjän az Ąánlrari
,

1

.,

,.

KotottseB leJarta€.

A szerződéskötés tervezett időpontja: azösszegezés megktildésétőlszárnított 6. napon.
nénzÍipvi feltételei:

Ąán|atkérő

az

ajänlatérchdolumenĺációt elekronilrus úton, közvetlenül,

aj,än|atérchfelhívással egÉtt, térítésmentesenhildi megazajän|aaevőkrészére.
25.

progtamm aI kapcs ola tos, ljg!, annak

A

szeruődés nem

m egielöIés e :

EU aĘo}ĺb ő| fnanszirozoĺt.

em 9 | telefon: +36 1-79610-00
inÍo@pľovitalzrt.hu I www.provitalzrt.lru

cínl: 1061 Buclal)est, Andrássy út'l7. ll.

|

Íax: +36-1-796-10-01

a

jelen

26.

Eg]łébinfotmációk

26.1' Ajánlanevőneka Kbt.

66. s (6) bekezdése alapjänazĄán|atban meg kell jelölnie

|<özbeszerzŕsnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhezaz Ąán|aĺevő
a|v ä|lalkozőt kiv án igé nń e ve nni,
az e7śnrészek tekintetében igé"yb
ásakor már
ismen at.vá]'1alkoző]rgt.

Đ a
b)

26.2

beke
szanĺezeteknek
ameĘkől az aján|awevő a megfele
Ąán|attevőnek a Kbt. 73. $ (5)

tĄékoztatast azoknak a

re

nde lke #

s e

lĺre vo natko ző újékoztaást

nlatkérő a
nevéről és
delmi, szo

26.3 A Kbt.

66. s (5) bekezdése a|apján az Ąánlat elején _ a dokumentaciőhoz mellékelt
_
n1iatko.zatminta
1hpján felolvasólapot kell elheĘzni, ame|y feltünteti a Kbt. 68. s (4)
bekezdése szerinti összes adatot.

26.4 Az

'

ajánlatot írá9ban, 1papíľalapú példányban, zÁĺÍcsomagolásban kell benyújtani a

Kbt. 66. s (1) belĺezdésealapján a7'
követelményeknek megfelelően.

aján|atkérő által alábbialĺban előín formai

Ąánlatkérő köteles csatolni nyl|atkozaút arra vonatkozóan, hogy az elekronilus

adathordozón benyujtoaajánlattanalma teljes mértélĺbenmegeg1,ezikazáltala benyujton
e re deti, írás os aján|at tanalmával'

Az

lc
papír
a|apű
pé|dányťn
zsinórral,
|apozhatőan össze kell fűzni, a csomót
Ąánlat
í, a matncät le kell bé|yegezni,

aján|at f o rmai követe lmé n}'e i a köve tke zó

")

Az

ll ími, wy how a

b)

.)

bé|yegző,

zdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szÁmokat vagy képet ana\maző o|dalďręt szÁmozni, az üres old"l"k"t
nem kell, de lehet. A círnlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szÁmozni.
Az aján|atkérő az ettő| kisménél'óen eliérő szamozÄst (pll. egps oldalaknál a / Ą /B
oldalsám) is köteles _elfogadni, ha a ana|oĄegr/zé|<bei a, egps iľatok heĘ
eýnelrnííenazonosítható és az intok he$re eýneknűen bhěi hivatkozni. ilz
aj.än|atkérő a kismértélĺbenhiányos számozÁst kiegészítheti,ha ez az aján|atban való
ájékoződás a, illewe az ajän|atn való hivatko zźĺsaérdekében s ztils é ge s.
Az ajäyĘakaz e|ején:arfta\9m1egyzśket kell atalmazrua, me|y a|apján az ajánlatban

szereplődokumentumokoldalsáma|ap1änmega|älhaóak

elektľonikus úton (CD vagyDVD adathordozón) is benyúitani!

Az Ąän|atolq ana|mazó

c

s

o

ma g lĺĹils ó b

oríúsán a

,rZa|aegetszeg Megyei Jogú Vátos onkoĺmán yzata
Yál|atkozátsi szeĺződés Kváttélyh ánhomlo|<zatfelúiítási munkáinak ellátása
tekintetében.'', illewe
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26.5 lw

ajánlaúan benyújtott igazolásokat a Kbt.47. $ (2) bekezdése a|apjáĺ egyszerű
másolatban is be lehet nyujtani. Amennyiben a felhíväs a|apján valamely köverclés
érvénpsítésének
alapjäu| szn|gá|ő int, igazolás, !38Y n1Latkozatot szül'séges becsatolni
(pl: garanciavá|la|ő ĺý|atkozat vagy kezes#gvállalásról szóló nyilatl<ozat, ilgy azt eredeti,
vagy hiteles más o latban lĺe ll becs ato \ni az eredeti ajánlatban.

26.6

Amennyiben bármely, az Ąán|athoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem mag)rar
n1relven kertil kiállítas n, űgy azt aZ Ąán|awevő mag>Ąr nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. s (2) bekezdése aĘáĺ Ąán|atkérő a Írem mag\7ar nyelven
benyujtott dolĺ:mentumok ajánlatevő álali felelĺs fordítását is elfogadja. A fordítás
tanalmának heĘsségéén az ajän|aĺevó felel.

267

Az

ajän|atban|évő, minden - az aján|attevő vags, alvállalkozó, vaBY kapaciľást (erőforrást)
ny$tó szervezet äka| késziten - nflatko zAtot a végénalá kell irnia az adott gazdälkodó
szrrvezetnél erre jogosuĘk)nak vagy oĘn személyneĘ vagy szeméĘknek aki(k) erre a
jogosult személflek)től írásos felhata|mazÁst kaptak Az Ąán|at minden oĘn oldalát,
amelyen - az Ąán|at beadása előtt _ módosítást hajtottak végre, az adoĺt dolrrmentunrot
a|áirő szrmélynek vagy személyeknek a módosítás näl is kézjeggye l kellellátni'

26.8 Az

nnalmaznia kell aján|attevő Kbt. 66. $ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő |ĺfejezrtt n),ilatkozatÁt _ eľedeti példányban _ az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szeruődés megkötésére és teĘsítésére,valamint a kén ellenszołgáltatásra
ď1án|atnak

vonatkozóan.

26.9 A

Kbt.66. s (4) bekezdése a|ap1án ajánlanevőneknyilatkoznia kell arról, hogya kis-

és

fejlődésük támogatasárőI sző|ő törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkoásnak minősül- e.
középvállalkozasol<rő|,

26.t0 A nyertes Ąánlattevő az

épftésiberuházásoklĺal lĺapcso|atos 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. $-a a|ap1änköteles _ legkésőbb a szerződéskötés időponýáru,_ összkoclĺázatú

kombinált építésiés szerelési (dologĹ és felelősség) biztosítási szenődést kötni vagy
meglévő összkoclĺázatú kombinált építésiés szerelési (dologĹ és felelősség) biztosítását
kiterjeszteni legalább 50.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/kátesemény mértekre és
építési tevékenp é ggel

26.7L

okozoĺ károkľa

kiterj edően.

Íłján|atkérő felhívja Ąän|attevő figyelrnét, hory az Ąánlatkérőként szeęődő félr vagy a
nevében eljárő szemé|y (szervezet) a szeruőőés teljesítésénekellenőrzése során az éphési

napló adatai a|apjän ellenőrui, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138.

s

(z) és (3)

belĺezdésébenfoglaltaknak megfelelő alväl]alkozó vesz részt, és az a|vä||a|kozói teljesítés
arárynnem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

26.L2 Ąán|atkérő felhívja ajäĺ:/laľrevő fiĐrelÍnét, hogy az a1ánhĺtevőként szeu.ődő fél' az
a|vá|Lalkozőval kötöĺ szenődésben az a|vällalkozó teljesítésénekelmaradásával vagy hibás

teljesítésévelkapcsolatos igéryreinek biztosftékalĺent legfeljebb a szrcn'ődés szerinti,
általános forgalrni adő (a továbbial'tan: áfa) nélkĹil számfton ellenszolgáltatas úz-úz'
szÁalékát elérő biztosírékotköthet ki.
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26.13 Az

-

I n.
,,

,

aján|atnak tartalĺnaznia kell:

fglrrna1ban lévő vá|tozÁsbejegYzÉsi e|järás eseÉben a cégblrősäĺhozben1íjton
vähozásbejegYési kérelmet és az arnak érkezésérőla cégbiróság ákal megkĺildön
igazolást is, amennyiben il1'e n e|)áräs nincs foĘma tban, az áĺ:ĺől szó|ő nyilatko zatot;
az aján|atot aláirô va|amennyi személy érvénpsa|áirási címpéldánya , va1Y a 2006. évi
V' törvény9. $ (1) bekezdés szerinti aláírási-mnt!4a;
a cégkiwonatban nem.szereplő kötelezenségvállaló(k)

esetében a cégegyzésre jogosult
a|álrásära
vonatkozó
(a megháialrnaző"és a
Ąánlat
ghata lma zoĺt aláínsát is ta rta lmazó) írás o s me ghata lmaás t.

személpől szÁrmaző,
me

az

26.Í4 5:ł.'' .a1ä'nlaĺtérclesetében az a1án|athoz csatolni kell

a közös

egyetemleges

felelősségvállalásról szőlő megállapodást (konzorciális szeru'ődést) a dokuňäntációban
rész|etezettek s zerinti tartalommal.

Ąánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. S (4) bekezdéséľe,mely szeľint
nincs azonban a|adäIya annaĘ hogy valame|y Ąán|attételre felhívow gazdasági szereplő
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös Ąán|atot, amelynek ajánlat-kerő nem hildön
ajánlanételi felhívást.

A Kbt.

36. s (1) bekezdése szerint: ,,Az Ąán|aĺtevő vagy részvérc|rejelentkező
ugpnabban a közbesze rzési e|járásban _ résza1án|attételi lehetőség biztosítása esetén
vgyanazon rész tekintetében

Ą

-

c)

nem tehet másik ajän|atot más Ąánlatevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
rés zvéte li j e le ntlĺe zést más rés zvéte lre j elentke zőve l közös e n,
más ajánlamevő, illewe rés
nem vehet részt,
jelentkezést benyujtó
benyujtó
Tá' v)án|ato|
je|entkező
részvérc|re
szerződés rc|j
nem igazolhatja [6s. $
(7) bekezdés].''

26.1'5 Az

.aján|atok összeállítäsáva| és benyujtásával kapcsolatban felrnerült összes költség az

b)

aján|anevőt terheli.

26.L6 Az ajän|atnakarcaknaznia kell a felhívásban kĹilön ki nem emelt, azonban a Kbt.
e|őlľ:.egyébnyilatkozatol<at,igazo|ásokatésrruisdokumentumokat.

26.77

A vállalási

költséget és a feladat el]átáshoz sztilséges
olĺumentációban meghatározon feltétebilĺel

munlĺát, me
a szeruődés

26.18

es.

b
ä|íah
(8)

sítése

által

megfelelően Ajánla*érő nem teszi lehetővé a nyertes
ág"(ar.az ktibń g^rdälkodő o"*rrrt) lé,tnhozäsfu a

26.19 A jelen Ąän|atérch felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdéselĺbena
közbeszslzésekral sző|ő zoÉ.évi C)(LIII . törvény, a 321,/2OL5. (X: 30) Korm. rendelet,
valamint a

322 / 201'5.

(X. 30.) Korm. rendelet az irlns,adőa\s.
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26.20 Ąän|atkérőjelen eljárásban

rrem lre|a Ąánlati bizrcsítékol

26.21, Aiánlattevő köteles csatolni aján|atáthoz a klaďott átazat|an költségvetést telies
ktiľűen beátazva. A kiiltségvetćsi soľok soĺrendje nem változhat.

26.22

Az

ajánlawérc| során a kĹilönböző dev'uÁk forintra töĺténő kszamtásänál az
ajánlanevőrrek a referenciák tekintetében a teljesítes nap1án érvénpsM^gy'. Nemzeti
Bank által meghatÁrozott devizaärfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban sznrep|ő,
me gadott ös s zegek tekintetébe n az ätszÁmitást tartalmazó
i. A bármely okiľat, igazoläs,
nýlatkozat, stb. vonatkozasäbaĺ csak az all,ĺalmasság megállapításához szülséges sorok
(adatoĘ informaciók) vonatkoásában szülséges az kszÁĺrľ:ĺrttanah:nző iratot
becsatolni.

26.23 Ajánlatkérő nem alkalmazzaaKbt.114. s

(11) bekezdését.

26.24 A meghatározoĹtgyaftmáý, típusú,vagyeredetű dologra, illetve konlĺréte|1ánsn,amely
egy adon gazdasági szereplő rcrmékeit vay az äkala ny(Ąwn szolgáltatásokat jellemzi,
vagy véď1egyre, szabadalomra, tevékenpégre, szeméĘe, dpusra vagy adott származÄsru
vagy gyáftźIsi foĘmatra való hivatkoás esetén a hivatkozás mellett a ,,vagy azza|
egyenénékt''kifejezést is éneni kell'

26.25

Jelen e|járásban ajánlatkérő rögziti, hogy nem alkalmazza a Kbĺ75. s (2) bekezdés c)
pontjában foglalt rendelkezéseket, így amennyiben az Ąán|artételi haúńdő lejártáig nem
kertil benpjúsra legalább két darab ajän|at, az az e|1árťs eredménytelenségétaz nemvonja
maga után.

26.26 Tekintenel arra, hogy N,1án|atkerő támogatásra iranpló igényt fog benyujtani, a áryý
e\árásta Kbt. 53.s (6) bekezdése a|apján feltételesen indítona meg.
26.27 Az opciő lehívásának további

szabä|r1ait a

Közbeszerzési Dolumentumok részétképező

szeruődéxeÍ\rezettana|mazza.

27.

Az aiántattételi felhíwísmegkiildésének naPia:

20L8. januär hónap 18.
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