Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság

EKRSZ_
71174624

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nagykanizsa

HU223

NUTS-kód:

8800

Ország:

Magyarország

Erzsébet Tér 20

Egyéb cím adatok:

Horváth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

horvath.david@nagykanizsa.hu

Telefon:

Dávid
+36 204394433

Fax:

+36 56785007

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.nagykanizsa.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:
Hivatalos név:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
74062173

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nagykanizsa

HU223

NUTS-kód:

8800

Ország:

Magyarország

Erzsébet Tér 7.

Egyéb cím adatok:

Horváth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

horvath.david@nagykanizsa.hu

Telefon:

Dávid
+36 204394433

Fax:

+36 56785007

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.nagykanizsa.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
55445821

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

1118

Ország:

Muskotály Utca 11

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

info@ceutender.eu

Halupa
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ceutender.hu

Anett
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Városfejlesztés

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

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

A TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, "Idősekért Nagykanizsán" elnevezésű
projekt keretében a Zrínyi utca 40/A. szám alatti épület felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, "Idősekért Nagykanizsán" elnevezésű projekt keretében a Zrínyi utca 40/A.
szám alatti épület felújítása.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, a munkák tárgya egy épület
felújítása. A munkaterület további almunkaterületekre nem osztható. A feladatok szorosan kapcsolódnak, egymásra épülnek.

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

Zrínyi utca 40/A. szám alatti épület felújítása

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, "Idősekért Nagykanizsán" elnevezésű projekt keretében a Zrínyi utca 40/A.
szám alatti épület felújítása Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezés nem engedélyköteles tevékenység.
Alapadatok: - hasznos alapterület (m2): Fsz. 273,48 Pince. 137,84 Ossz. 411,32 - kieg. alapterület: 34,21 - 34,21 A hasznos
alapterület nem tartalmazza, az autó behajtó rész alatt található, 38,68 m2 nagyságú pincét. - bruttó alapterület: nem változik beépítési %: nem változik - zöldterület: nem változik - szintmagasságok: földszint +0,05 m (tervezett) párkány m. +5,52, 4,34 m
tető gerinc +10,27, 8,78 m járda vonal -0,60 - -0,90 m Az épületben az Idősek klubja, és a Házi segítségnyújtás rendeltetéshez
kapcsolódó helyiségek talalhatók. A részben alápincézett földszintes, magastetős épületben a helyiség kapcsolatok jelenlegi
formája kényszer megoldások, amik a más funkciónak épült épület adottságaiból adódik. Az átalakítás során az épület befoglaló
mérete nem változik, építési engedély köteles kivitelezés tevékenység nem lesz. Az épület akadálymentesítése is megtörténik. A
két rendeltetési egység épületen belüli kapcsolata megszűnik, a két rész kapcsolatát a nyugati homlokzat előtt végigfutó fedett
tornác biztosítja. Az Idősek klubjában kialakításra kerülnek a dolgozói és vendég mellékhelyiségek, a társalgó, pihenő, étkező
helyiségek, valamint az üzemeltetést ellátó konyha, technikai helyiségek. A Házi segítségnyújtás épületrészben is ki lesz alakítva
szociális helyiségek, valamint az irodához kapcsolódó teakonyha. A terasz visszabontása a műszakilag indokolt mértékig történik,
formai megjelenése nem változik, új rétegrend kerül kialakításra. A részletes feladatleírást a kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 a 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. Csak olyan termék építhető be, ami a 275/2013 (VII. 16.)
Korm.rend. szerinti teljesítés igazolással bír. E-naplót kötelező nyitni a 191/2009 (IX. 15.) Korm.rend. szerint vezetni. Nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt a 191/2009. (IX.15) Korm.rend.
alapján a kivitelezői jegyzékben szerepleni kell. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogosultságú felelős
műszaki vezetőket köteles a szerződés teljesítésébe bevonni a szakszerű kivitelezés érdekében: MV-É (magasépítés), MV-V (
épületvillamos), MV-G (épületgépész) jogosultságú felelős műszaki vezető. Sikeresen zárható a műszaki átadás-átvétel, ha a
műszaki ellenőr az E-naplóba azt bejegyezte és egy kvázi használatbavételi eljárást a kivitelező sikeresen lefolytatott (ÁNTSZ
negatív vízminta, érintésvédelmi jegyzőkönyv stb.)
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem
minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap)2.
Jótállás időtartama (ajánlati elem
minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

30

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Nettó ajánlati ár (Ft)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

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

TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 (részben)

II.2.13) További információ:
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-100 pont. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont:
egyenes arányosítás. 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam
levonásával)

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 és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A
megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valaminta Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (
1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között

elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni. 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 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Nyertes Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér - fizetési kötelezettség terheli. A kötbér
alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5%. 30
napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér
mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a. Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi
beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva (ajánlati elem minimum értéke:
36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) jótállást köteles vállalni. A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fedezet részben Európai Uniós forrásból, részben saját forrásból biztosított. Előleg: max. 5% a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. Az
előleg igénybevétele biztosíték nyújtásához nem kötött. Részszámlázás biztosított: Vállalkozó a teljesítés során 4 darab számlát (
ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) nyújthat be. Kifizeté az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a
Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a
fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § szerint. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:

2018.06.28.

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:

2018.06.28.

12:00

óra/perc

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

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan, korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetővé
teszi az EKR-ben. 2. Az eljárás kivitelezési szerződés megkötésére irányul. 3. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot (egymással közösen nem, de olyannal igen, akinek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást).
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 4. Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66

. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nem leges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, árazott
költségvetés (pdf és szerkeszthető xls formátumban is), felolvasólap a Kbt 66. § (5) bekezdés szerint, . 5. Közös ajánlattétel a Kbt.
35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében szerint. Az ajánlathoz csatolandó a közös
ajánlattevők megállapodása. 6. Az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. 7.
Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 8. Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek. 9. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. 10. Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 11. Ajánlatkérő
nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 12. Ajánlatkérő helyszíni bejártást nem tart. 13. Ajánlatkérő az
eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 14. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő építési-szerelési munkákra vonatkozó
felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 30.000.000,- HUF/év, és 15.000.000,- HUF/káresemény. A szerződés
mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás
érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással
rendelkezni fog. 15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina (000124).
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.06.12.

