I.

Ajánlati felhívás

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kolibri Színház Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám:
AK08433

Postai cím: Jókai tér 10..
Város: Budapest

Postai irányítószám: Ország: Magyarország
2251

NUTS-kód: 120

Kapcsolattartó személy: Zigó Viktor gazdasági igazgató

Telefon:
+36 12691573

E-mail:

Fax:
+36 +36 13025998

zigoviktor@kolibriszinhaz.hu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kolibriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
c A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
¡ Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
¡ Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
¡ Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
c Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
c A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
¡ A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: (URL)
http://ekr.gov.hu
EKR azonosítószám: EKR000343002018
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¡ A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
http://ekr.gov.hu
EKR azonosítószám: EKR000343002018
¡ másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
c elektronikus úton: (URL)
http://ekr.gov.hu
EKR azonosítószám: EKR000343002018
c az 1.1. pontban említett címen:
c a következő címre: (adjon meg másik címet)
c Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
c Központi szintű

c Közszolgáltató

c Regionális/helyi szintű

c Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]

X Közjogi szervezet

c Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
c Általános közszolgáltatások

c Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

c Honvédelem

c Szociális védelem

c Közrend és biztonság

X Szabadidő, kultúra és vallás

c Környezetvédelem

c Oktatás

c Gazdasági és pénzügyek

c Egyéb tevékenység:

c Egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
c Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

c Vasúti szolgáltatások

c Villamos energia

c Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

c Földgáz és kőolaj kitermelése

c Kikötői tevékenységek

c Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

c Repülőtéri tevékenységek
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c Egyéb tevékenység:

c Víz
c Postai szolgáltatások
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
A Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.; helyrajzi szám:
29056/0/A/1) előcsarnokának és közönségforgalmi területének felújítása,
átalakítása.
II.1.2) Fő CPV-kód: 4500000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa xÉpítési beruházás ¡ Árubeszerzés ¡ Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.; helyrajzi szám: 29056/0/A/1) előcsarnokának és
közönségforgalmi területének felújítása, átalakítása.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás és a hozzátartozó tervek tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
c Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 ¡ valamennyi részre ¡ legfeljebb a következő számú részre: [ ] ¡ csak
egy részre
c Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
c Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A gazdasági, műszaki, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető
össze a műszaki és gazdasági ésszerűséggel.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.; helyrajzi szám:
29056/0/A/1) előcsarnokának és közönségforgalmi területének felújítása,
átalakítása.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
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Rész száma:

NUTS-kód: 120
A teljesítés helye: 1061 Budapest, Jókai tér 10.; helyrajzi szám: 29056/0/A/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részletes mennyiségek a tervdokumentációban szerepelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont
1. részszempont: a kötelező teljesítési időhöz képest vállalt előteljesítéssel érintett napok száma,
melynek súlyszáma: 30
c Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

X Ár szempont.
2. részszempont: Ajánlati ár, melynek súlyszáma: 70

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018. 07. 30. Befejezés: 2018. 09.20.
A szerződés meghosszabbítható ¡ igen x nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) c igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ¡ igen x nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
c Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
¡ igen x nem
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g.) –k); m) és q.) pontjaiban foglalt
kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevők vonatkozásában:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bek. g.) –k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
(Lásd. 2. számú mellékletet a dokumentációban)
• Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját illetően arról kell
nyilatkoznia, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, vagy
nemképes megnevezni
(Lásd. 3. számú mellékletet a dokumentációban)
Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában:
•

Az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. értelmében az alvállalkozója
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt
kizáró okok hiányáról.
(lásd dokumentáció 4. számú melléklete)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek
előírására nem kerül sor.

¡ Alkalmassági minimum követelmény(ek)
meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimum követelmény(ek):
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M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára
tekintettel a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
25. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatával, hogy megfelel az
ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek.
Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb
tájékoztatás:
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,
a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok
helyett.
Tájékoztatjuk azonban ajánlattevőket, hogy az
alkalmassági követelményeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határoztuk meg e pontban.

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított
öt évben nem rendelkezik legalább 1 db építési
munkákra vonatkozó szerződés referenciájával,
mely referencia minimum 20 millió forint összegű
épület felújítására vagy kivitelezésére vonatkozik.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban
felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) és
(9) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
c A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
c A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
c A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Biztosítékok:
Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. §
(6) bekezdésének a) pontja szerinti formában jólteljesítési biztosítékot bocsátani Megrendelő
rendelkezésére.
A jólteljesítési biztosíték – a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5%a. A biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles szolgáltatni.
Kötbérek:
Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha a szerződésszegést kimenti.
A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a 4. pontban meghatározott
határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés
esetén a kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelmes teljesítésre eső nettó vállalkozói
díj napi 1%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a kötelezettségre
irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.
A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
A teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból történő meghiúsulása (így különösen,
ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a
szerződést felmondja vagy szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból
ellehetetlenült) esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási
kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését
követő nap.
A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi, hibás teljesítési
kötbér összege beszámít.
Fizetési késedelme esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése, illetve a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint jár el.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla összegét a kézhezvételt követően 30 napon
belül átutalással egyenlíti ki összhangban a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben valamint a Kbt.
135.§-ban foglaltakkal.
Ajánlattevő jogosult a nettó vállalkozói díj 5%-át előlegként igényelni. Az előleg igénylését a
322/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 30.§-a szabályozza.
Vállalkozó jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az alábbi ütemezés szerint:
1.rész-számla: a vállalkozási szerződésben foglalt munkák 50%-os készültségi fokánál, a számlázott
összeg: a nettó vállalkozási díj 50%-a
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, a vállalkozási szerződésben foglalt
munkák 100%-os készültségi fokánál. A számlázott összeg a nettó vállalkozási díj 45%-a, ebből a
számlából kerül levonásra az előleg összege.
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A számla benyújtására a Vállalkozó a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolásnak
kézhezvételét követően válik jogosulttá. Elszámolni azt a szerződés szerinti teljesítést lehet, amellyel
kapcsolatosan a szerződésben rögzített műszaki tartalmú munkákat elvégezték és ezt Megrendelő az
építési naplóban elismerte. A végszámla benyújtásának további feltétele az átadási dokumentáció
Megrendelő részére történő átadása a szerződés 7.4.-pontjában foglaltak szerint.
A számlát a Kolibri Színház Nonprofit Kft. nevére és címére kell kiállítani és benyújtani. Vállalkozó
által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályi előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a szerződés azonosító adatait. Amennyiben a
számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a nem szabályszerűen kiállított számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. A fizetési határidő csak a hibátlan, befogadott
számlákra vonatkozik, amelynél rendelkezésre áll a teljesítésigazolás is.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem
teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
c A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ:
c Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

¡ Nyílt eljárás
¡ Meghívásos eljárás

c Gyorsított eljárás
Indokolás:

¡ Tárgyalásos eljárás

¡ Meghívásos eljárás

¡ Versenypárbeszéd
¡ Innovációs partnerség

c Gyorsított eljárás
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Indokolás:
¡ Tárgyalásos eljárás
c Gyorsított eljárás
Indokolás:
¡ Versenypárbeszéd
¡ Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
c A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
¡ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
¡ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]
c A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
c A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
c Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
c Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
c Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018. 07.16. 11:00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HUN

1

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 30 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2018.07.16. 13:00 óra
Hely: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § - a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § - a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ¡ igen x nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
c A megrendelés elektronikus úton történik
c Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
c A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
c Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
c

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
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A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Bankszámlaszám:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
c

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
helyszín:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
c Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt
és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése ¡ igen x nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja : nem releváns
Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
c Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
Valamennyi részszempont esetében az alsópontszám 1 ; a felsőpontszám 10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadásra kerül:
Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet
szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax: Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
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Alegjobb:A legelőnyösebb tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb összegű ár) a maximális
pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat azonos tartalmi elemére (ár) pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan, a fenti képlet szerint
számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet
szerint:
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax: Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az előteljesítéssel érintett napok száma esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a fenti
képlet szerint.
Figyelem: A 2. részszempont esetén csak azon napok számát kell megadni, ahány nappal
korábbi befejezést vállal az ajánlattevő a kötelezően előírt határidőnél.
Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében maximálisan 15 napot vesz figyelembe az
értékelésnél az előteljesítéssel érintett napok számaként. Az ennél több napot tartalmazó
ajánlatokat akként vesszük figyelembe az értékelés során, mintha 15 napot ajánlott volna meg az
ajánlattevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
c Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
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Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben a FELHÍVÁS
menüpont alatt található és általa kitöltött adatlapba – a beírható karakterek számának
korlátozása miatt – a Felhívás jogszabályok által is előírt teljes szövegét ajánlatkérő nem tudja
beírni az egyes pontokhoz.
Ezért az ajánlati felhívás teljes szövege az EKR rendszerbe dokumentumként feltöltött
Ajánlattételi felhívás (AF) menüpont alatt található meg.
2.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114.§ (6) bek. szerinti ésszerű
határidőnek azt tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatást kérő kérdés az ajánlattételi határidő
lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal korábban érkezik meg. Ez esetben a választ 2
munkanapon belül adja meg ajánlatkérő. A 3 munkanapon belül érkező kérdésekre a választ
ajánlatkérő nem köteles megadni.
3.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával tesznek eleget
nyilatkozattételi kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében:
a.) a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal.
b.) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat.
c.) a Kbt. 66.§ (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozat. Nemleges nyilatkozat csatolása is
kötelező.
d.) a Kbt. 62. (1) bekezdés szerinti kizáró okokról nyilatkozat.
e.) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat
f.) a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő
nyilatkozat.
4.) Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés
szerinti tartalommal.
5.) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont
szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal
ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk
aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Meghatalmazást a
meghatalmazottnak is alá kell írnia.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum
benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az
aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
6.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzékének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek a cégadatai nem találhatóak meg,
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akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben vagy
egyszerű másolatban az ajánlathoz kell csatolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető
(kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a
megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69. § (11) bek. szerint.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében – a működési formának megfelelően – a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara által kiadott végzés, vagy igazolás, egyéni vállalkozó
esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos
nyilvántartása szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi releváns
dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és felelős magyar fordításban.
7.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdés szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot, akik az EKR rendszerben az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, és akik a közbeszerzési
dokumentumokat elektronikusan, igazoltan elérték.
8.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közösen ajánlatot tevők egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást), mely legalább tartalmazza
az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést
milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag
megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért,
a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság
jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
9.) Minden olyan egyéb dokumentumot is csatolni kell ajánlattevőnek, amelyet az ajánlati felhívás
illetve a közbeszerzési dokumentum nem említ, de a Kbt. Vagy a kapcsolódó jogszabályok előírásai
szerint az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükségesek.
10.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő az
ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja,
úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében
foglaltakra!
11.) A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját
árbevétel esetén az MNB által az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés napján
közzétett deviza középárfolyamok képezik.
12.) Az ajánlattevő – az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt.
56. § alapján írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
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dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlati felhívás I. 3. pontjában megadott
elérhetőségen keresztül.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a
Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
14.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
15.) Az Ajánlati Felhívás (AF) és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az
Ajánlati Felhívásban (AF) foglaltak az irányadóak.
16.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az
irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e.) pontját nem alkalmazza.
17.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
„Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt.
65. § (7) bekezdés].”
18.) Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
19.) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi
feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
20.) Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
21.) Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb.
megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja
ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes műszaki, funkcionális leírását, paramétereit,
főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és
kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további
információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
terméket is ért.
22.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
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23.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
24) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre
tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az
esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított,
az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat
vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
25.) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2018.07.03.
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása
az ajánlatkérő felelőssége.
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