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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Sióagárd Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztítóKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000290522020
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vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45252100-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító

A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni 
betonozással készülnek. Puffer tartályok 2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás 
Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan
történik, az elosztó aknába. Szennyvízelosztó akna Előregyártott műanyag akna. A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú 
nyomóvezetéken történik. Függőleges átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új 
szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A 
nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely 
a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, 
mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés 
érdekében. A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a 
biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a 
drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC 
csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra. Vízszintes átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 3250 m2, 
Szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető 
részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a 
szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, 
mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés 
érdekében. A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a 
biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A 
medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a 
felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába. 
Gyűjtő akna Előregyártott műanyag akna. A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. 
A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC. Belső 
technológiai csővezetékek Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás) Kerítés A 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, 
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű
, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 
igazolnia kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
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A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni 
betonozással készülnek. Puffer tartályok 2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás 
Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan
történik, az elosztó aknába. Szennyvízelosztó akna Előregyártott műanyag akna. A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú 
nyomóvezetéken történik. Függőleges átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új 
szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A 
nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely 
a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, 
mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés 
érdekében. A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a 
biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a 
drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU233 Tolna

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232422-6

45232421-9

45232420-2

44163130-0

42996800-2

39350000-0

45252100-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési 
feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek 
további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem 
oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a 
jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására alkalmas szakember biztosítására sem humán erőforrás, sem 
pénzügyi vonzatai miatt. Valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, 
mind az egységes felvonulási terület, egységes logisztikai és kivitelezés irányítás biztosítása érdekében. Több kivitelező esetén az 
eltérő kivitelezési ütemtervek összehangolása sem megoldható, a garanciális jogok érvényesítése is ellehetetlenülne és a projekt 
pénzügyi elszámolása is nehézkessé válna és elhúzódna. Mindez jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a 
projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható és gazdaságilag sem ésszerű.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító

Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.
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vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra. Vízszintes átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 3250 m2, 
Szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető 
részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a 
szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, 
mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés 
érdekében. A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a 
biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A 
medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a 
felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába. 
Gyűjtő akna Előregyártott műanyag akna. A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. 
A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC. Belső 
technológiai csővezetékek Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás) Kerítés A 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, 
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű
, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 
igazolnia kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Igen

Igen

2. Többlet jótállás időtartama (ajánlati elem min. értéke: 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje: 36 hónap.)

20

3. Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: 10

3/a. A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 2

3/b. A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának 
megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem)

2

3/c. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 
gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem)

2

3/d. Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat 
szelektíven gyűjtik (igen/nem)

2

3/e. Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem)

2

Nem

Igen
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő az eljárás megindítása előtt az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizte az MKIK által 
vezetett kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét és az ellenőrzést dokumentálta. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése 
alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozóalkalmassági feltételt

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevőnek szerepelnie kell az MKIK által vezetett kivitelezői névjegyzékben. Ajánlatkérő az eljárás megindítása előtt az 
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizte az MKIK által vezetett kivitelezői névjegyzékben való 
szereplés tényét és az ellenőrzést dokumentálta. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozóalkalmassági feltételt

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, 
azzal, hogy A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján 
kell nyilatkoznia. Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k);
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az 
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-
a alapján. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt.
69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan 
igazolás benyújtása, amelyet a Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus 
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatoltandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani - EKR rendszerben létérehozott űrlapon.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja a 
fedezetet. Részszámlázás biztosított a dokumentációban és szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 4 db számla benyújtására van 
lehetőség, mértéke a vállalkozói díj 25-25 %-a. Előleg: 10 % Az előlegszámla összege az első két részszámlában számolható el. 
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint forintban (HUF) teljesíti 30 napos 
fizetési határidő alkalmazásával, továbbá Kbt. 135. § (1)-(3) , (5)-(8) bekezdés és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B.§ alapján. 
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj). A kötbér mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten, 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult 
felmondani/elállni, mely okán meghiúsulási kötbérre jogosult; Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó 
ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 20%-a Jótállás min. 36 hónap (2. értékelési részszempont) Részletes leírás a közbeszerzési 
dokumentumokban.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) találhatók. 1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében 
meghatározott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő 
nem küldött ajánlattételi felhívást. 2. Részajánlattétel kizárásának indokának folytatása: A kivitelezési feladatban foglalt 
munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további 
almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem 
oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a 
jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására alkalmas szakember biztosítására sem humán erőforrás, 
sem pénzügyi vonzatai miatt. Valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges 
megoldás, mind az egységes felvonulási terület, egységes logisztikai és kivitelezés irányítás biztosítása érdekében. Több 
kivitelező esetén az eltérő kivitelezési ütemtervek összehangolása sem megoldható, a garanciális jogok érvényesítése is 
ellehetetlenülne és a projekt pénzügyi elszámolása is nehézkessé válna és elhúzódna. Mindez jelentős többlet kiadással járna 
ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható és gazdaságilag sem ésszerű. 3. 
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (
nemleges tartalommal is). 4. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 5. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben 
rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött, beárazott, aláírt, dátummal ellátott, .pdf formátumban, valamint .xls 
formátumban is be kell nyújtani. 6. Tárgyi eljárás során nem kerül alkalmazásra a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti 
eredménytelenségi ok és az eljárás nem fenntartott 114. § (11) bekezdés szerint. 7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő 
által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, 
terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/év mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó 
felelősségbiztosítás. 8. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. A helyszín előre egyeztetett időpontban 
megtekinthető. 9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti előírást. 10. Faksz: Beregi Péter, Lajstromszám: 
00443, 11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 12. Irányadó idő: A teljes 
ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET) 13. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 14. Kbt. 76.§ (9) c) és d) pont szerinti 
információ: pontszám minden szempont esetén: 0-10 pontszám kiosztás módszere: 1. szempont: fordított arányosítás, 2., 3., 
szempont: egyenes arányosítás, részletes leírás az egyéb dokumentumokban 15. A II.1.5) és a II.2.7) pontban rögzített teljesítési 
határidő a munkaterület Ajánlattevő (Vállalkozó) részére történt átadásának napjától számítódik.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

2020.04.01 14:00

HU

60

2020.04.01 16:00

Nem




