ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000675202018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Monoki Zoltán egyéni vállalkozó

Közbeszerzés
tárgya:

Mezőgazdasági terménytároló és szárító építése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Monoki Zoltán egyéni vállalkozó

EKRSZ_
95552136

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Boldva

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

3794

Ország:

Magyarország

Széchenyi Út 10

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU311

kozbeszerzes@kopaszgabor.hu

Kopasz
Telefon:

Gábor
+36 703888077

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Mezőgazdasági terménytároló és szárító építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Boldván, a 09/16 külterületi ingatlanon egy 24x60 méteres terménytároló csarnok kivitelezése a szakszerű terménytároláshoz
szükséges terménykezelő technológiával együtt. A technológia fő elemei terményfogadó garatból, automatikus rostás, levegőztető
terménytisztító berendezésből, valamint egy terményszárító toronyból állnak, a Dokumentáció részét képező műszaki leírás szerint. A
telek területe: 1,58 Ha. A csarnok nettó alapterülete: 1355m2. A csarnok bruttó alapterülete: 1478m2. A terményszárító technológia
és kiegészítő létesítmények főbb elemei: Tornum HR3-12-4 terményszárító, tisztító-vezérlő ház, porleválasztók, tisztítógép, serleges
felhordók, 50 m3-es tranzittartály, garat és támfal, a Dokumentáció részét képező műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

360

vagy a teljesítés határideje:

Boldva, külterület 09/16 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Organizációs, felvonulási, költséghatékonysági, és jótállási indokok. Részletek a Dokumentációban.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Mezőgazdasági terménytároló és szárító építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés helye:

Boldva, külterület 09/16 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Boldván, a 09/16 külterületi ingatlanon egy 24x60 méteres terménytároló csarnok kivitelezése a szakszerű terménytároláshoz
szükséges terménykezelő technológiával együtt. A technológia fő elemei terményfogadó garatból, automatikus rostás, levegőztető
terménytisztító berendezésből, valamint egy terményszárító toronyból állnak, a Dokumentáció részét képező műszaki leírás szerint. A
telek területe: 1,58 Ha. A csarnok nettó alapterülete: 1355m2. A csarnok bruttó alapterülete: 1478m2. A terményszárító technológia
és kiegészítő létesítmények főbb elemei: Tornum HR3-12-4 terményszárító, tisztító-vezérlő ház, porleválasztók, tisztítógép, serleges
felhordók, 50 m3-es tranzittartály, garat és támfal, a Dokumentáció részét képező műszaki leírás szerint.
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(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A jótállás megajánlott időtartama (egész hónap)

15

Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet
tapasztalata (egész hónap)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
360

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások 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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

VP2-4.1.2-16

II.2.13) További információ:
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, ügyfél-azonosító:
1004742999, projekt azonosítója: 1810296429, Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának támogató okirat iktatószáma: 732/4501
/54/11/2017

EKR000675202018

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) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben
bármely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más
szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A
szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett
on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban, így erre igazolást nem kell becsatolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartásokszerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő. Az alkalmassági
minimumkövetelmények között a III.1.5. ponthoz tartozó kiegészítés szerepel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 15 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor, amennyiben azt a nyertes ajánlattevő igényli. Az előleg összege a végszámlában
kerül elszámolásra. Ajánlattevő a 20 százalékos, a 40 százalékos és a 80 százalékos készültségi fokhoz igazodó részszámlák
benyújtására jogosult és a 100 százalékos készültségi fokhoz igazodó végszámla benyújtására köteles. Ajánlatkérő a szerződés szerinti
teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag 30 napos határidővel fizeti meg az ellenszolgáltatást a
Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint. Irányadó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A fedezet a kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése című VP2-4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, (ügyfél-azonosító: 1004742999, projekt azonosítója: 1810296429,
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának támogató okirat iktatószáma: 732/4501/54/11/2017), valamint saját forrásból
rendelkezésre áll. Támogatási intenzitás 50,000000 %.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. 1.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívása esetén köteles továbbá benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki
szakember végzettségét igazoló okiratot egyszerű másolatban. Amennyiben a bevonni kívánt műszaki szakember az ajánlattételkor
szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában az MV-É felelős műszaki vezetői
névjegyzékben és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2019.12.31. napjáig érvényes, akkor nem szükséges benyújtani
ezen személy végzettségét igazoló okiratot, azonban ezen szakembernek is be kell nyújtania saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,
amelyben fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. 2. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései
szerinti felhívása esetén köteles továbbá benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: a műszaki szakember neve, a műszaki szakember végzettsége, a műszaki
szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap
megjelöléssel, (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény) - a műszaki
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szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata hónapokban, (csak a
hónap mennyiséget kell megadni) - a műszaki szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés
teljesítésében való munkavégzését akadályozná. Ajánlatkérő az igazolási kötelezettség körében elfogadja az értékelési szemponthoz
becsatolt megfelelő önéletrajzot. Ajánlattevő a végzettséget igazoló okiratot jogosult már az ajánlatában is benyújtani, ebben az
esetben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés 4. mondatában leírtak szerint jár el. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt.
65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet,
de a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerint csak akkor, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm
. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet szerinti MV-É kategóriára előírt végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (azaz okleveles
építészmérnök, illetve okleveles építőmérnök végzettséggel és három év, vagy építészmérnök, illetve építőmérnök végzettséggel és
négy év, a Korm. r. 11. § szerinti szakmai gyakorlati idővel). (321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont) (Ajánlattevő nyertessége
esetén a műszaki szakembernek a szerződéskötés időpontjáig bejegyzést kell nyerni a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar
Építész Kamara nyilvántartásában.)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A nyertes AT késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói
díj 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli
felmondási jogot biztosít az AK részére. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Vállalkozónak
felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése
szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az
esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítését.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a Kbt. 135. § (1) bek. alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az
ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles
nyilatkozni. Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az AK részére eljuttatni. AK
a szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag 30 napos határidővel fizeti meg az
ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
foglaltak szerint. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet Vállalkozónak. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás HUF-ban. Előleg és részszámlázás szabályai a III.1.2.
pontban a karakterkorlát miatt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Igen
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.10.17

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.10.17

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 36 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja az
átadás-átvétel napja. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (4)
bekezdésben előírt nyilatkozatot. Az ajánlatban meg kell jelölni azt a részt (részeket), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót
kíván igénybe venni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, akkor erről kell nyilatkozni. Csatolni kell az AT
képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek
megfelelő aláírási címpéldányát, kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Hiánypótlási lehetőség a
Kbt. 71. § szerint. AK kizárja a hiánypótlást, ha AT hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba és erre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (
4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik,
hogy az ajánlatok bírálatát azok értékelését követően végzi el, így az értékelési sorrendben legkedvezőbb és/vagy az azt követő
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A Kbt.
138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. A
nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását
köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke
eléri vagy meghaladja a 30.000.000.- HUF/káresemény, illetve állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra
kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90.000.000.- HUF mértéket. AT erről a vállalásáról
ajánlatában nyilatkozni köteles. AT ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben az ajánlatában bemutatott szakember
nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara kamarai
nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezni fog, amelyet legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolnia kell. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség
szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján. A alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített AT-nek szintén külön kell igazolnia
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a szerződés teljesítésére való alkalmasságát (Kr. 30. § (4) bek.) Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.Eljáró felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kopasz Gábor OO959, email: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.27
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