
,,A Kfbfnyai Polgirmesteri Hivatal kiizleked6folyostfinak 6s l6pcsdhhzainakfelfjftdsa"

tdrgyi,, akozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) ilI. r6sz
115.$ (1) bekezd6se srzerinti nyilt kozbeszerzds eljards

AJANLATTETELI FELHIVASA

1. Aj6nlatk6rd neve, cfme telefon-6s telefaxszdma:

Hivatalos ndv: Budapest F6viiros X. keriilet Kdb6nyai Onkormlnyzal
Postai cim: 1 102 Budapest, Szent Lilszlo ter 29.
Kapcsolattartiisi pont:
Cimzett: dr. Magyar Adrienn
1 102 Budapest, Szent Ldszlo ter 29. 1 . ern. 13 1.
Fax: 06-1-433-8230
Email : magy ar . adrienr2 @up cmail. hu

Aj 6nlatk6r6 6ltalino s internetcime : www. kobanya. hu

A kieg6szit6 tfi6koztatfsk6rflseket faxon vagy szem6lyeseno vagy legakibb fokozott
biztonsdgf elektronikus aldfrissal elldtott email-ben k6rjiik megkiildeni a fenti
el6rhet6s 6gek valamelyik6re.

Kiizbeszerzdsi elj rirf s faj trij a :

Jelen elj6r6sa Kbt. III. rdsz, uni6s 6rt6ldtat6r alatti, a Kbt. 115.$ (1) bekezd6se szerintinyflt
kozbeszerz6si elj6r6s, mivel akozbeszerzesi eljarSsbecsiilt 6rt6ke nem 6ri el a nett6 300 milli6
Ft-ot. A kdzbeszendsi elj6r6sban csak az ajdnlattetelre felkdrt gazdasiryr szerepl6k tehetnek
ajfnlatot, azonban nincs akadillya armak, hogy valamely felk6ft gazdasdgi szerepl6 m6s fel
nem kdrt gazdasdgi szerepl6vel kozosen tegyen ajinlatot. Az eljarfusban legal6bb 5 gazdasilgi
szereplltkdtelesazajdnlatkeroqftnlattdtelrefelhivni.

Kiizbeszerz6si dokumentumok rendelkez6sre bocs6t6sa
Aj6nlatkdr6 a kdzbeszerzdsi dokumentumokat t6ritdsmentesen, elektronikusan bocs6tja
rendelkez6sre a felhiv6s megkiildds6vel egyidejrileg. A kozbeszerzlsi elj6rSs dokumentumai
letolthet6ek az alabbi linkr6l:

4. A kiizbeszerzfls thrgya, mennyis6ge

Tdrgy: A K6b6nyai Polg6rmesteri Hivatal kdzleked6 folyos6inak 6s l6pcs6h6zainak fehijit6sa

)
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A krizbeszerzds mennyisd ge:

Folyos6k ontdtt tercazzo 6s cementlap burkolat6nak felirjit6sa sziiksdg szerinti
p6tl6ssal: 652 m2
Folyos6k, lepcsohfzak oldalfalainak 6s merrnyezet6nek fest6se elokeszitb munk6kkal:
2890 m'
L6pcs6k fehijit6sa, csiszolds, stokkoliis: I43 m2
Elektromos szerel6si munk6k, folyos6i vil6git6testek cser6je: r24 db
Folyos6i falburkolat bont6sa, kazettfts 6s mart fa falburkolat 6s egy6b asztalos
szerkezet (ajt6, btrtor) elhelyez6se:436 m2
370 m2 megl6v6 fasz,erkezeten v6gzett mfr:olin 6s el6kdszito munk6latai

A kivitelez6sre 6s a munkaterilet tiadtts6ra t<ibb titemben keri.il sor a kozbeszerzlsi
dokumentumok mell6kletetkepezo Otemez6sben 6s a szerz6ddstervezetben foglaltak szerint.

A kivitelezds id6tartama alatt az epiletben a hivatali feladatellStds 2018. jrilius 7-22. napla
ktizotti id6szak kiv6tel6vel (igazgatlsi szi.inet) folyamatos. Az igazgat6si sziinet iddtartama
aLatt az tigyf6lfogad6s 6s a hivatali feladatellat6s szi.inetel, ezenidoszakban az qdnlatker6 6ltaI
a kdzbeszerz6si dokumentumok mell6klet6t kepezo muszaki iitemezdsben szerepl6, olyan
fokozott zajterheldssel 6s porral j616 bont6si munk6tatok elvegzes6re kertil sor, amelyel<hez az
ingatlan telj es kii.irit6se sziiksdges.

Ktizteriilet-haszn|lati enged6ly szi.iks6ges, amelynek megszerzdse a nyertes qdnlattevo
feladata.

Az dptilet helyi v6dettsdg alatt 6ll.

A tew ezo i muv ez et6 st az aj 6nlatkdr6 b i zto s itj a.

A j6t6ll6si id6 m6rt6ke 6rtdkeldsirdszszempontot kdpez.

A benthdzfts nem enged6ly kcjteles.

Az ajhnlxkdr6 t6rit6smentesen biztositja akivitelezeshez sziiks6ges vizet 6s villamosenergi6t.

Aj 6nl atk6r6 5 yo tartaleld<eretet b i zto sit az e s etl e g e s p 6tmunkiikra.

A r6szletes mtiszaki tartalmat a kcizbeszerz6si dol<umentumok melldkletdt kloezo mtiszaki
leir6s, a tervek 6s az \razatlan kdltsdgvet6si kiir6s tartalmazza

Aj{nlatkdrd a kiizbeszerzfisi eljirfsokban az alkalmassfg 6s a kizhr6 okok igazolfsrinak,
valamint a kiizbeszerz6si miiszaki lefrfs meghatdrozfsdnak m6djir6l sz6l6 32112015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. $ (3) bekezd6se alapjfn rdgziti, hogy az eljdrdst megindft6
felhfvfsban, ^ dokumentfci6ban 6s ^ miiszaki dokumentfci6ban meghathrozott
gyhrtmfnyri, eredetii, tipusri dologra, eljfrfsra, tev6kenys6gre, szem6lyre, szabadalomra
vagy v6djegyre val6 hivatkozis csak a tflrgy jelleg6nek egy6rtelmii meghatirozdsa
6rdek6ben tiirt6nt, 6s a megnevez6s alatt a nyilW azzal egyen6rt6kiioo-t kell 6rteni. Az
egyen6rt6kiis6g bizonyftisa az ajinlattev6 feladata. Amennyiben az ajinlatk1r6 

^tervdokumentfci6ban (bele6rtve ^ kiilts6gvet6st is) az egy6rtelmii meghatdrozds
6rdek6ben konkr6t m6rkht, gyhrt6t, tfpust jeliil mego tigy az ajhnlattevf att6l elt6r6o de
miiszakilag egyen6rt6kii term6k, anyag megajfnlisa eset6n kiiteles a kiilts6gvet6si kiirfs
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6rdek6ben konkr6t mi{rkiit, gy6rt6to tipust jeliil meg, iigy az aj6nlattev6 att6l elt6r6, de
miiszakilag egyen6rt6kii term6k, anyag megajfnldsa eset6n ktiteles a kiilts6gvet6si kifr6s
elt6r6si iegyz6k oszlopfban riigziteni az illtala megajdnlott term6ketlanyagot, valamint
arr6l olyan r6szletess6gii miiszaki leirist csatolni, amelyb6l egy6rtelmiien meg6llapithat6
a miiszaki egyen6rt6kiis 69.

Kdzos Kozbeszerz6si Sz6j egyz6k (CPV) :

F6 t6rgy: 45430000-0 Padl6- 6s falburkol6s

KiegdszitS tirgyak:
45 432100-5 Padl6lerak6s 6s -burkol6s
4 5 43213 0 -4 Padl6burkolds
4544211 0- 1 Epiiletek festdse
44221200-7 Ajt6k
4 5 42I 000 -4 Asztalosipari munka
4542113 1-1 Ajt6 beszerel6se
4 52626 5 0 -2 Burkol6munkrik
4 422121 3 - 1 Aj t6ktiszcibdk
454211 20- 1 Ktiszcib beszerel6se
453 10000-3 Villamos szerel6si munka
3 I 524000-5 Mennyezeti vagy fali vil6gft6testek

5. A szerz6d.6s meghatrirozfsaz v6llalkoz6si szerzodls

6. R6szajdnlat, tiibbvdltozatf (alternativ) aj6nlat
A jelen kdzbeszerzdsi elj6rdsban nincs lehet6s6g sem r6szaj6nlat, sem tdbbv1ltozatt q1nlat
beaddsina.

Ateszajttnlat tdtel6nekkizardsfnak indoka(i): Aj6nlatk6r6 a Kbt. 61.$ (4) bekezd6se alapjan
megvizsg|Ita, hogy jelen kozbeszeruls tirgya, jellege ds a szerz6,d6shez kapcsoi6d6
kortilm6nyek lehet6v6 teszik-e a r6szekle trirt6n6 ajinlatt6tel biztositdsffi. A viisg6latot
kcivet6en meg|llapit6sra keriilt, hogy tekintettel ana, hogy egy adott 6pi.ileten belil tcjrt6nik a
kivitelezds, tdbb kivitelezS egyrittes munkavdgz6se a munkatertileten akadfiyozn1 a
beruhhzds hatdkony 6s hatririd6re tortdn6 -"guu16rit6s6t 6s a felel6ss6g meg6liap it6sa, aj6t6ll6si igdnyek drvdnyesitdse nehdzsdgekbe iitkozne. Abeszerzds egy epitesi beruhiiz6snak
minosi.il, alanlx csak a teljes mriszaki tartalomra tehet6.

7' A teljesit6si v6ghatfrid6: A nyertes ajhnlattevonek a teljes berrth(nfs megval6sit6s6ra
150 napt6ri nap rill rendelkez6sdre, a v6ghat6rid6 a III. ritem (2b18. jrilius 23.) megke zdes6t6l
szftmitott90 naptatinap. Az egyes teljesitdsi rdszhattrid6ket a kozbeszerz6si dokumentumok
t6'szdtkepezo szerzoddstetvezetds mriszaki ritemterv tartalmazza. El6teljesit6s lehetsdges.

8' A teljesft6s helye: Budapest Fdvfros X. kertilet K6bdnyai polgrirmesteri Hivatal
(1i02Budapest, Szent L|szlo t6r 29)

HRSZ: 39122,39123

NUTS-k6d: HUl1



9. Az ellenszolgfltatris teljesft6s6nek felt6telei

A szetz5dds szerinti 6s a Kbt. 135.$ (1)-(2)bekezdlse szerint igazoltteljesitds ellenertdk6nek
kifizet6sdre szabl.lyszenien kibocs6tott szdmla alapjdn, a eolgari T6rv6nykdnyvr6l sz6l6
2013.6vi V. torvdny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (1)-(3) bekezd6se szerint kerrilhet sor, a
szftmlfinak az ajdnlatkerc illtali kdzhezvdteletol szttmitott 30 napon beliil 6tutal6ssal, a
szerzo dlstervezetben r6szletesen meghatilr ozottak fi gyelembev6tel6vil.

A Kbt. 135' $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben amennyiben az ajhnlattev6k6nt szerzodo f6l a
teljesitdshez alvilllalkoz6t vesz ig6nybe - a Ptk. 6:130. $ (1)-(3) bekezd6s6tol elteroen az
qdnlatklrS az 6pit6si beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tewez6i 6s m6rnciki szolg6ltat6sok
kozbeszerz6s6nek rdszletes szabiiyakol sz6l6 (a tov6bbiakban: Epkoz) 322120f 5. 1X.:0.;Korm. rendelet 321A.$-6ban foglalt szab6lyok szerint fizeti ki a szerzodesben foslalt
ellendrtdket.

Aj6nlatk6r6 az 6fa ndlkiil szftmitott ellenszolg6ltatds l0Yo-6nak megfelel6 m6r16kti el6leget
biztosit a Kbt. 135.$ (8) bekezd6se alapjan. Az el6leg av6,gsz6mliban keriil elsz6mol6sra.
d6nlatk6r6 az el6legsz6ml6n feliil2 rlszszdmla 6s I vegszftmla benyirjthsfna biztosit
lehet6s6get a kozbeszerz6si dokumentumok rds:z6t kepezo szerz6d6stervezetben foglaltak
szerint.

Az ajdnlattdtel, a szerz6dds 6s a kifizet6sek p6nzneme: HUF.

Az ajfnlati 6rat (nett6 vfilalkozoi dij) egy osszegben, nett6 forintban k6rjiik megadni a melldkelt
ftrazatlart kdlts6gvet6si kiir6s kitolt6sdvel. AjfnlatkEr6 a kiilts6gvetes tartal6kkeret ndlktili
nett6 v6giisszeg6t 6rt6keli ajfnlati drk6nt, fgy a felolvas6 lapon a tartal6kkeret n6lkiili nettr5
v6giisszeget k6rj tik feltiintetni!

Az ajilnlati 6rat pozitiv egdsz sz|mban kell megadni. Az aj6nlatok kidolgoz6sakor vegy6k
figyelembe, hogy az aj|nlati ftrnak teljes koninek kell lennie, vagyis magfhan kell foglalnia
valamenny i q 6nlattev6i kifi zet6si i g6ny.t.

A mriszaki ellendr 6ltal ellen6rzott teljesit6st igazoki okiratok valamennyi (r6sz)sz6mlakotelez6
mell6klet6t k6pezik.

K6sedelmes fizet6s eset6n az Ajdnlatk6r6 a Ptk-ban meghatfrozott (6:155. $) m6rt6kri ds a
k6 s e del em idotart amdho z igazo do kd s edelmi kamato t fi z et.

l0.Kizirf okok

Kizino okok:
Az eli|rdsban nem lehet aj6nlattev6, alvdllalkoz6 olyan gazdasilgr szerepl6, akivel szemben
a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s g)-k) 6s m), valamint q) pontj arban meghatdrozott kiz6r5 okok
valamelyike fenn6ll.

Me gk<ivetelt i gazol 6si m6d:.

Az aifinlattevdnek ajttnlatftban egyszeni nyilatkazatot kell benyrijtania arrol, hogy nem
tartozik a felhiv6sban el6irt kizfr6 okok hatSlya itl6, valamint a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k)



ponl kb) alpontj6ban foglaltakat a kdzbeszerzesi eljtxdsokban az alkalmass6g 6s a kiz6r6 okok
tgazolilsitnak valamint a kdzbeszerzdsi mriszaki lefrSs meghutdroz6s6nal m6dj6r6l s2616
32t/2015" (X.30.) Korm. rendelet 8.$ i)pontib) alpontja6s a 10. g g)pontgb) alpontj6ban
foglaltak szerint keil igazolnia. Az egys6ges .uiOpui k1zbeszeriesi aotir-.trtrr-" n"-
alkalmazandl, azonban az ai6nIatk6r6 koteles elfogadni, ha az ajdnlattevo a 32112015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. $-a szerinti - kordbbi kozbeszerz6si elj6r6sban felhaszn6lt - egysdges
eur6pai kozbeszerzdsi dokumentumot nyrijt be, felt6ve, hogy a*z abban foglalt informaciOt<
megfelelnek a val6s6gnak, 6s tartalmazz(k az ajinlatker1 6ltal a kiztni okok igazol6sa
tekintet6ben megkdvetelt informdciSkat. Az egysdges eur6pai kozbeszerzdsi dokumeitumban
foglalt inform6ci6k val6srigtartalmdert az ajhnlattev6 felel a 32112015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. g (1) bekezddse szerint.

A 32T/2015' (X. 30.) Korm. rendelet S.$ i) pont ib) alpontja: ,,a Kbt. 62. S 0 bekezdds k)
pont kb) alpontja tekintetdben az ajdnlattev6 nyilatkozata arc61, hog,, olyan tdrsasitgnaiik
mindsill-e, melyet nem jegyeznek szabdlyozott t6zsd,!n, vagy amelyrt'troidlyorott ff;ddn
iegyeznek; ha az aidnlattevdt nem .jegyzik szabdlyozott t6zsddn, akkor a p,nzmosds ds a
terrorizmus finanszfrozdsa megekizdsdrcil 6s megakaddlyozdsdrdl sz6l6 2A17. dvi LIil.
tdrvdny (a tovdbbiakban: pdnzmosdsr1l sz6l6 torvdny) 3. $ 38. pont q)-b) vagy c)-d) alpontja
szerint definidlt valamennyi tdnyleges tulajdonos nevdnek ,!s dltaniS lak6hitydiek
bemutatdsdt tartalmazf nyilatkozatot szilksdges benyiljtani; ha a gazdasdgi szerepldnek nincs
a pdnzmosdsr6l sz6l6 tdrvdny -?. $ -?8. pont a)-b) vagy c)-d) alpontji szeriiti tdnyleges
tulajdonosa, ilg1t erre vonatkozf nyilatkozatot sztilcsdges csatolni,." 

'

A 32112015. (x. 30.) Korm. rendelet i0 g d pont gb) alpont: ,,Nem Magl,,arorszdgon
letelepedett ajdnlattevd esetdn: a Kbt. 62. S 0 bekezdds k) pint kb) atpontja tekintetdben az
aidnlattevf, illetve rdszvdtelre ielentkezd nyilatkozata aru61,-hogy oiyai tdrias(tgnak minds,i)l-
e, melyet nem iegl,teznek szabdlyozott t6zsddn vagy amelyet troidlyirott tdzsddn jegyeznek; ha
az aidnlattevcit, illetve rdszvdtelre jelentkezrit nem jegyzik szabdlyozott t6zsdin, akkor a
pdnzmosdsrdl szdl6 tdrvdny 3. $ J8. pont a)-b) vigy c)-d) a'lpontja szerint definidtt
valgmennyi tdnyleges tulajdonos nevtlnek ds dttandd fikAheryenek- beiutatdsdt tartalmaz1
nyilatkozatot szillrsdges benyilitani; ha a gazdasdgi szerepfuin'ek nincs a pdnzmosdsr1l sz6l6
tdrvdny -t. $ -t8. pont a)-b) vagy c)-d) alpontja szerinli hlnyleges tulaidonosa, tigy erre
v onatko z 6 nyil atko z at ot s zt iks d ge s c s at o lni,'
Az ajSnlxkerl a 32112015. (X. 30.) Korm. rendeletben rdszletezettek szerint ellenorzi
tovdbbd akizino ok hi6ny6t a rendelkez6sre 6116 elektronikus nyilv6ntart6sokb6l is.

Ajdnlattevonek a Kbt.67. $ (4) bekezdds6ben es a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. g
(2) bekezdds6ben el6irtak szerint kell nyilatkoznia arr6l, hogy a szerz6d6s teljesit6se sor6n
nem vesz ig6nybe a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s g)-k) 6s m), valamint q) pontja szerinti kizi,ro
okok hat6ly a al| tartozo aIv flIaIkoz6t.

A kizdr6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatoknak a felhiv6s megkiild6s6n6l nem r6gebbi
keltezdsrinek kell lenniiik.

!.kn6:? okok igazol6sdra egyebekbe n a 32112015 (X. 30.) Komr. rendelet rendelkezd sei az
[anvaooaK.

11. Alkalmassfgikiivetelm6nyek



P1. Alkalmas az ajdnlatrevl,ha a felhiv6s megktildds6t megelozd 3 mdrlegfordul6 nappal
Iezfift izleti 6vben rendelkezik legal6bb dsszesen netto 47 milli6 Ft drt6kA. k1zbeszeries
targya szerinti (6prilet fehijit6s eslvagy b6vftds) 6rbev6tellel.

Igazol6si m6d:
A32I/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.$ (1) bekezd6s c) pontja alapjanazelbz6legfeljebb
hfuo.q m6rlegfordul6 nappal Iez|ft iizleti 6vre vonatkozoan k6rhei6, kozbeszerzes tttrgya
szerinti- 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott -6rbev6tel6r6l szol6 - nyilatkozattal, iti6l
ftigg6en, hogy az ai|nlatlevo mikor jott l6tre, illetve mikor kezdte meg tevdkenysdgdt, ha ezek
az adatok rendelkezdsre rillnak.

Ha az ajfnlattevo vagy r6szv6telre jelentkez6 a 19.$ (1) bekezd6s c) pontja szerinti irattal
azdrtnem rendelkezik, melt olyan jogi formdban rmikcjdik, amely tekintet6ben az inbev1tekol
sz6l6 nyilatkozatbenyujt6sa nem lehetsdges, az e pontokkal kapcsolatb an el1irt alkalmassrigi
kiivetelm6ny 6s igazol6si m6d helyett a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.9 (3) bekezddse
alapjdn b6rmely, az ajitn.lxkdr6 6ltal megfelel6nek tekintett egy6b nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhalla penz:d;gyi es gazdasftgi alkalmass6g6t. Az erintett qdnlattei'o
kiegdszft6 tdjekoztatds k6r6se sor6n kcjteles aIffiilmasztam, hogy olyan jogi formriban
mrikodik, amely tekintet6ben az tnbevdtelr6l sz6l6 nyilatkozatbenyujt6sa nem lehetsdges, 6s
tijekoztatist k6rni az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmass6gi kdvetelm6ny 6s igazol6si
m6d helyett az alkalmassdg igazolilshnakaj6nlatker6 6ltal elfogadott m6dj6r6l.

Az a szetvezet, amelynek adatait az aj6nlattev6 vagy r6szv6telre jelentkez6 a gazdasilgi es
pdnztgyi alkalmass6g igazolfs(hoz felhasznfija, a Ptk. 6:419. g-dban foglaltak szirint
kezesk6nt felel az alSnlatkdrot az ajlnlattevl teljesftds6nek elmaraddsflal vagy hib6s
telj esit6s6vel o s szeftig 96 sben 6rt kdr me gt6rit6s 66rt.

Az el(5irt alkalmass6gi kdvetelmdnyeknek a kcjzos ajfnlattevok egytittesen is megfelelhetnek.
Azon kovetelrn6nyeknek, amelyek 6fielemszerienkizdrolag egyenkdnt vonatkoztathatoak a
gazdasilgt szerepl6kre, az egyittes megfelel6s lehet6s6ge 6rtelm6ben eiegend6, ha koziiliik
egy felel meg.

A Kbt. 65. $ (7) bekezddse alapjhn az eloirt alkalmassdgi kovetelm6nyeknek az qinlattevok
b6rmely m6s szervezet vagy szemlly kapacitdsdra tdmaszkodva is megfelelhetnek, a kozrjttiik
fenn6ll6 kapcsolat jogi jellegdt6l fiiggetleniil. Ebben az esetben meg kell jeldlni az aldnlatban
ezt a szervezetet es az ell1rftst megindit6 felhfvris vonatkoz6 pontj6nak megjelolds6vel azon
alkalmass6gi kovetelm6nyt vagy kovetelm6nyeket, amelynek igazoltr;a 6rdek6ben az
aj6nlattev6 ezen szervezet er6forr6s6ra vagy arra is t6maszkodik. A Kbt. 65. $ (8)
bekezd6sben foglalt eset kivdtel6vel csatolni kell az alfunlatban a kapacit6sait rendelkez6sre
bocs6t6 szervezet olyan @zerz6d6sben v6llalt kdtelezettsdgv6llakis6t
tartalmaz6 okiratot, amely al6t6masztja, hogy a sze>rzldds teljesitds6hez sziiks6ges er6fon6sok
rendelkez6 sre 6l lnak maj d a szer zo dds telj esit6s6nek idotartam a alatt.

Ajfnlattevf aif,nlatitban nem kiiteles igazolni alkalmassight, aKbt.67. g (1) bekezd6se
alapjdn elegend6, ha arr6l nyilatkoziko hogy megfelel 

^z ajfnlatk6r6 SJtzl el6irt
alkalmassigi kiivetelm6nyeknek. Alkalmass6gdt a Kbt. 69. $ (4) bekezd6se alapjin az
ajrinlatk6r6 felhivfsfra az eljdrfst lezhrf diint6s meghozatala el6tt kiiteles igazolni
fentiek szerint.



Az eljdris eredm6ny6r6l sz6l6 d<int6s meghozatalfit megel6z6en az aj6nlatkdr6 az ertekelesi
szempontra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 ajsnIattevot megfelel6 hatfirido
tizesevel felhivja a kizftr6 okok, az alkalmass6gi kovetelm6nyek tekintetdben az eljfr1st
megindit6 felhivrlsban eloirt igazol6sok benyrijt6s6ra. A kapacitdsait rendelkez6sre bocs6t6
szervezetnek csak az alkalmass6gi k<ivetelmdnyek tekintet6ben kell az igazol6sokat
benyfjtani.

Ha az 6rtdkel6si szempontra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 ajfnlattev6 nem vagy
az esetleges hi6nyp6tl6st, illetve felviLigosft6s-kdr6st kdvet6en sem megfelel6en nyti1abe az
igazol6sokat, az ajfnlatkdr6 ezen ajfinlattevo alfunlatdnak figyelmen kiviil hagyiiaval az
drfdkeldsi szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 at1nlattevot hfvia fel az
igazol6sok benyfj t6s6ra.

A gazdasitgi szerepl6 altal ajdnlatilban az ajdnlatk6r6 erre vonatkoz6, a Kbt. 69.$ (4)
bekezddse szerinti felhfv5sa ndlkiil benyirjtott igazol6sokat az ajdnlatkdr6 figyelmen f.i"Uf
hagyhatja, 6s elegendo azokat csak az eljfurdst lezfno dcjnt6st megel6zden, iizarolag azon
aiitnlattevok tekintet6ben bevonni abirSlatba, amely ajdnlxtevoket ajhnlatklro az igazolasok
benyfjt6s6ra kivint felhivni. Amennyiben az ajfmlattevo az igazol6sokat kor6bban
benyirjtotta, az q6nlatkdr6 nem hivja fel az ajdnlattevot az igazol6sok ismdtelt benyrijt6s6ra,
hanem rigy tekinti, mintha a kor6bban benyrijtott igazolfsokat az qfnlatk6r6 felhiv6s6ra
nyijtott6k volna be, 6s sziiksdg szerint hi6nyp6tl6st rendel el vagy felvilhgosit6st k6r.

Epitdsi betuhftzds kdzbeszen6se eset6n, ha. a Magyar Kereskedelmi 6s Iparkam aravfilalkoz6
kivitelez6i ndvjegyzdkdben megjelenitett, 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.$ (1)
bekezdds el6ir6sainak megfelel6 dokumentumok bizonyitjilk, hogy a gazdas1gi sr"iepl6
megfelel az ajdnlatkdro 6ltal meghatfrozott kovetelm6nyeknek,' a k<ivetelm6ny gs a
megfelel6st igazolo dokumentum el6rhet6s6gdnek pontos megjelol6s6t is k<jteles elfogadni az
ajftnlatkerl a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.$ (i) bekezddsdben meghatfnozott
dokumenflrmok benffi t6sa helyett.

Ml. Alkalmas az ajdnlattevo, ha a felhivds megki.ild6sdt megel6z6 5 6vben (60 h6napban)
rendelkezik cisszesen legal6bb azalilbbi szerz6d6sszeriienteljesftett referenci6kkal:

a) 489 mz dntcitt terazzo eslvagy cementlap burkolat javitftsa/felitjitasa,
b) 200 m2 osszfeli.iletti dpiiietasztalos rnunka,
c) 1500 m2 falfest6s 6s el6kdszit6 munkrilatai
d) 200 rrlmegl6v6 faszerk ezeten vegzett mdzolfus ds el<ikdszit6 munk6latai-
e) 80 db viligft6test beszereldse.

A referenciamunka akkor tekinthet6 a felhiv6s megkiilddsdnek napjrit megeloz1 60 h6napon
beltil megval6sitottnak,ha ateljesft6s id6pontja, ur* u sikeres miszaki dtad.fts-fftvetel erre az
idoszal<ra esik' csak a vizsgfit idoszal<ra es6 mennyis6get kdrjiik felttintetni a
referenciai gazol6son !

A fenti referenciakdvetelm6nyek t6bb referenciiival is ieazolhat6ak.



M2. a) Alkalmas az ajdnlxtev6, ha rendelkezik I f5 az 6pitdsiigyi ds az dpit6siiggyel
osszefiigg6 szakmagyakori5si tev6kenys6gekr6l sz6l6 26612013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
sz' melldklet IV. Felel6s mriszaki vezetds fejezet MV-E kateg6ri6jir 6s 1 f6 MV-EV
kateg6ri6jri felel6s mriszaki vezetlijogosults6ggal (vagy ennek megfelel6 hat6ly6s 6tsorol6s
el6tti) vagy ajogosults6g megszerzes6hez sziiks6ges, a fenti jogszabillyi helyen meghatfnozott
v egzettseggel 6s szakmai gyakorlati id6vel rendelkez6 szakemberrel.

b) Tov6bb6 alkalmas az ajdnlattevl, ha rendelkezik 1 f6, legal6bb 3 6ves szakmai
tap asztalattal rendelkez6 6p itd s ve zetov eL

A szakemberek kriz<itt ritfed6s nem lehetsdses.

Igazol6si m6d:

Ml. A 32112015. (X. 30.) Korm. rendetet 21. $ (2) bekezdds
ajdnrattev6nek a szerzodls teljesitds6hez sztiksdges mriszaki, illetve
rgazolhato az elj6r6st megindit6 felhivds megkiild6s6t6l
legjelentosebb 6pit6si bervhinisainak ismertet6s6vel a rendelet
azaz a szerzlddst kcit6 m6sik f6l 6ltal adott isazol6ssal.

a) pontja alapjSn az
szakmai alkalmass6sa

visszafeld szilmitott ot 6v
22. S Q) bekezddse szerint,

A referenciaigazol|snak tartalmaznia kell legal6bb az alabbi adatokat: teljesit6s - mriszaki
ffiadds-iltvetel - ideje (6v, h6) 6s helye; a szev"6d6st krit6 m6sik f61 megnevez6se, cime,
valamint a referenciat ki6Ilit6 szemdly neve 6s telefonsz6ma; a szerz6d6s rdszletes thrgyul;
szakipari munk6nk6nti mennyis6ge; a sajft teljesit6s Yo-os arfmya, tovdbb6 nyilatkozni kell
arr6l, hogy a teljesit6s az eloirdsoknak 6s a szerzlddsnek megfeleloen trirt6nt-e.

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. $ (5) bekezd6s 6rtelm6ben, ha a nyertes k<jzris
alanlattevok6nt teljesitett munk6ravonatkoz6 refelenciaigazolfus- a teljesit6s oszthatatlans6ga
miatt - nem dllithato ki az egyes ajfnlattevlk 611;al vegzett munk6k elkiilcinft6s evel, tgy iz
ajdnlatker6 a referenciaigazolilst b6rmelyik, a teljesitdsben r6szt vett ajanlattevo rdsz&bl az
ismertetett 6pft6si beruhdzds tekintet6ben olyan ar{nybankoteles elfogadni, amilyen ardnyban
az igazolSst benyrijt6 ajdnlattevo az lltala elvegzett teljesit6s alapjfin az ellenszolg6ltatdsb6l
16szesiilt.

Amennyiben a referenciugazolils szerinti szerzldds targya bovebb, mint a kozbeszerzds
t6rgya, akkor a referenciagazolilsban meg kell adni a kozbeszerzes t6rgy6ra vonatkoz6
teszfeladatot 6s mennyis6get. A referenci6(ka)t olyan rlszletezetts6ggel kell bemutatni a
fentiekben megadott paramdtereknek megfelel6en (r6szmunka eset6n megbontani), hogy
abb6l az ajfrnlattev5 alkalmass6ga egy6rtelmrien vizsg6lhat6, illetve meg6llapithat6 legyen!

A Kbt. 65. $ (11) bekezddse szerinti korl6toz6sok d:rv6nyesek a jogut6dl6s eset6re.

M2. Ajdnlattev6 csatolja a Kbt. 65. $ (4) bekezddse es a 32112015. (X. 30.) Konn. rendelet
21. $ (2) bekezdds b) pontja alapjdn azoknak a szakernbereknek (szewezeteknek) - kiikjnosen
a min6s6gellen6rz6s6rl felel6sdknek - a bemrrtat6silt a szakemberek megnervez6s6vel,
kdpzettsdgtik, szakmai tapasztalatuk ismerlet6sdvel, akiket be kfv6n vonni a teliesftd:sbe.

Az ai6nLattev6 vagy - annak ig6nybev6tele eset6n - az alkalmass6got igazolO
szervezetlszemlI:r fitaltett.,cegszerien alfiirtnyrlatkozatnaktartalmazniakell az alilbbiakat:



A szakember neve, alkalmazils6nak m6dja (alvrillalkoz6, munkaviszony, e16-munkaszerzod1s
stb.).

Tov6bb6 csatolni kell a szakember saj6t kezril eg alii|' nytlatkozatfft arr6l, hogy azaj6nlattevo
nyefiessdge eset6n rendelkez6sre 6ll, kcjzremrikcidik a teljesit6sben 6s nincs m6s olyan
kdtelezettsdge a teljesit6s idlszakdban amely a szerz6d6s teljesitds6ben va16 munkav6gz6s6t
biirmilyen szempontb ol akadilly ozn6.

Amennyiben a szakember mftr az ajlnlattdtelkor rendelkezik bejegyzett MV-E, illetoleg MV-
EV logosults6ggal, rigy k6rjiik megadni a m6rnok kamarai nyilv6ntart6s elektronikus
el6rhet6s6gdt. Amennyiben a szakember adminisztrdci6s hib6b61 ad6d6an nem szerepel a
Magyar Mdrndk Kamara nyilv6ntart6s6ban, az esetben csatoland6 a nyilv6ntart6sba vdteli
hatfn ozat e gyszeni m6s ol ata.

Mds tag6llamban szerzett jogosultsrig eset6ben a ktild6 vagy szfrmazilsi orsz1gban a
jogosults6gotigazol6 dokumentum magyar nyelvri forditris6nak benyijt6sa szriksdges.

Amennyiben a szakember az ajfnlattetelkor mdg nem rendelkezik MV-E, illet6leg MV-EV
jogosults6ggal, az esetben csatolni kell a jogosults6g megszerzdsdhez sziiks6ges v6gzetts6get
rgazol6 dokumentum mdsolatfit, valamint a szakember szakmai aneletraizinak a szakember
6ltaI sqatkezileg alfuirt plldanydt, arnely tafialmazza

a szakernber nev6t, cim6t, el6rhet6s6gdt, vegzettseget -a jogosults6g megszerzlsdhez
sziiks6ges gyakorlati id6re vonatkoz6 nyilatkozatttt a gyakorlat i id6t igazol6 munkdk r6szletes
felttintetdsdvel (kivitelezes tfrgya, a vlgzefJ tevdkenys6g, a kivitelezds ideje (kezd6 6s
befejezl id6ponttal, dvlh6nap bont6sban).

Amennyiben a szakember az aiLnlatt6telkor nem az ajdnlattev6 alkalmazottja, itgy
csatoland6 a szakemberrel kiitiitt el6-rn*unkaszerzfidls, vagy a szakembert
alvdllalkoz6k6nt meg kell jeliilni a Kbt. 66.$ (6) bekezd6se szerinti nyilatkozaton.

Amennyiben a bemutatott szakember az ajdnlattetel id6pontj6ban m6g nem rendelkezik MV-
E, illet6leg MV-EV jogosultsdggal, rigy az qhnlattev6nek/alkalmassdgot igazolo szervezetnek
nyilatkoznia kell arr6l, hogy a bemutatott szakember a szerz1ddskot6sig rendelkezni fogaz
el6ir1 jogosultsdggal. A jogosults6g megszerzl,sdnek elmarad6sa esetdn az aifnlatklro a
kovetkez6 legkedvez6bb aj 5nlatot tev6vel kcjt szerz6d6st.

Az lpitesvezeto szakember eset6n csatoland6 az lpitdsvezet6 sajffi kezrileg alfirt szakmai
oneletrajza az epites vezetokent v6,gzett munk6k rdszletes ismertet6s6vei(kivitele z6s t6rgya, a
vdgzetttev6kenys6g, akivitelezls helye, valamint ideje - kezdo 6s befejez6 id6ponttal, h6nap,
nap bontdsban), a szakember vegzettseget igazol6 okiratok m6solata, a szakember
ajfinlattdtelkor aktu6lis munk6ltat6j6nak megnevezdse, valamint a szakember nyilatkozata,
hogy az aj6nlattev6 nyertess6ge eset6n rendelkezdsre 6ll, kcjzremiikcjdik a teljesit6sben, az
ajinlatban szerepl6 pozicioban" 6s nincs m6s olyan kritelezettsege a teljesft6s id6szak6ban,
amely a szetzodds teljesit6sdben val6 munkav6gz6sdt bSrmilyerszemplntb6l akad6yoznfi,
tov itbb6 munk6ltat6j rinak megj eloi6se.



Amennyiben b6rmely alkalmassdgot igazolo clokumentum nem magyar nyelven keri.il
benyrijt6sra az ajinlattevo ftszlrol, rigy csatolan<16 a dokumentumok felel6s magyar nyelvri
forditdsa is. Ajanlatk6r6 a magyar nyelvri dokumentumot tekinti ir6nyad6nak

Az el(iirt alkalmassdgi kovetelmdnyeknek a kozos ajfnlattevok egyiittesen is megfelelhetnek.
Azon kiivetelm6nyeknek, amelyek 6rtelemszerienkizfrolag egyenk6nt vonatkoztathat6ak a
gazdasdgi szerepl6kre, az egyirttes megfelelds lehet6s6ge 6rtelm6ben elegendo, ha krjztiliik
egy felel meg.

A Kbt. 65. $ (7) bekezddse alapjdn az ellirt alkalmass6gi kovetelm6nyeknek az ajfnlattevok
b6rmely m6s szervezet vagy szem6ly kapacitfsfna rhmaszkodva is megfelelhetnek, a koz<jttrik
fenndll6 kapcsolat jogi jelleg6t6l fiiggetleniil. Ebben az esetben meg kell jekilni az ajinlatban
ezt a szervezetet es az eljardst megindit6 felhiv6s vonatkoz6 pontj6nak rnegjelol6s dvel azon
alkalmass6gi kovetelmdnfi vagy kovetelmdnyeket, amelynek rgazoldsi drdek6ben az
al6nIattev6 ezen szervezet er6forr6s6ra vagy arra is trimaszkodik. A Kbt. 65. $ (8)
bekezd6sben foglalt eset kivdtel6vel csatolni ketl az ajdnlatban a kapacit6sait rendelkez6sre
bocs6t6 szervezet olyan szerz6d6ses vag)' el6szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6gv6.Ilal6s6t
tartalmaz6 okiratot, amely aliltftmasztla, hogy aszeruoddsteljesit6s6hez szi.iks6ges er6forr6sok
rendelkezdsre 611nak majd a szerzodes teljesit6sdnek id6tartam a alatt.

A Kbt. 65.$ (9) bekezd6se alapjSn a szakemberek - azok vdgzetts6gdre, k6pzetts6g6re -
rendelkez6sre 6ll6s6ra vonatkoz6 k<ivetelmdny, valamint a relev6ns szakmu tapasztalatot
igazolo referenci6kra vonatkoz6 k<jvetelm6ny teljesitds6nek igazolilsira a gazdasdgi szerepl6
csak akkor veheti ig6nybe m6s szervezetkapacitdsait, ha az adott szervezet olyan m6rt6kben
r€,szt vesz a szerzldds vagy a szerz6d6s az\on r6sz6nek teljesitds6ben, amelyhez e
kapacit6sokra sztiksdg van, amely - az ajhnlattev6 saj6t kapacitiisdval egytitt - btztositja az
alkalmass6gi kovetelm6nyben elvlrt szaktud6s, illetve szakmai tapasztalat 6rv6nyesiil6s6t a
teljesitdsben. Az (1) bekezdds c) pontja szerinti kovetelm6ny igazoltsfra akkor vehet6
ig6nybe mds szervezetkapacitdsa,ha az adott szervezet val6sitja meg azta feladatot, amelyre
vonatkoz6an a nyilvdntaft6sban szerepl6s, szervezeti tagsdg vagy engeddllyel rendelkez6s
ktitelezetts6ge fenn61l. A (7) bekezd6s szerint csatoland6 kotelezettsdgv6llal6snak ezt kell
aliiilmasztania. A (7) bekezd6s szerinti kotelezetts6gv6llal6snak a referenci6kra vonatkoz6
kovetelm6ny teljesitds et igazolo m5s szervezet tekintet 6ben azt kell al6t6m asztania, hogy ez a
szetvezet tdnylegesen rds'zt vesz a szerzodls teljesitds6ben, az ajdnlatklrS a szeruodes
teljesit6se sordn ellenorzi, hogy a teljesit6sbe tort6n6 bevon6s m6rt6ke e bekezddsekben
fo glaltaknak me gfelel.

Az al6nlattev6k6nt szerzo<lo f61 a teljesiteshez az alkalmass6g6nak igazolfusttban r6szt vett
szervezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezd6se szerint az elj6r6sban bemutatott
kotelezetts6gvdllal6snak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezd6sdben foglalt
esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az
alkalmass6g igazolilstthoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyetti.ik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az ffialakulSs,
egyestilds, szetviiils tttjdn tortdnt jogut6dl6s eseteit is), ha az ajfnlatlev6 e szervezet vagy
szakember ndlktil vagy a helyette bevont ttj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmass6gi kovetelmdnyeknek, amelyeknek az qdnlattevoklnt szerzod6 fdl a
kozbeszerzdsi eljrlr6sban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

10



Ajinlattevf aiinlatfban nem kiiteles igazolni alkalmassdg6t, aKbt.67. g (1) bekezd6se
alapjhn elegend6, ha arr6l nyilatkozik, hogy megfelel 

^z ajinlatk6r6 i/rtal ellirt
alkalmassfgi kiivetelm6nyeknek. Alkalmassrigdt a Kbt. 69. $ (4) bekezd6se alapjin az
ajfnlatk6r6 felhivfsfra az eljfrdst lezhrS diint6s meghozatala el6tt kiiteles igazolni
fentiek szerint.

Az elitrris eredm6ny6r6l sz6l6 ddntds meghozatal6t megel6z6en az ajdnlatkdr1 az 6rt6keldsi
szempontra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthetS ajanlattevot megfelel6 hatarido
tiizdsdvel felhivja a kiziro okok, az alkalmass6gi kovetelmdnyek tekintet6ben az eIj6r6st
megindit6 felhiv6sban el6irt igazol6sok benyirjt6s6ra. A kapacitdsait rendelkez6sre bocs6t6
szervezetnek csak az alkalmassdgi ko'vetelm6nyek tekintet6ben kell az isazol6sokat
benyrijtani.

Ha az 6r16kel6si szempontra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 ajinlattevo nem vagy
az esetleges hi6nyp6tl6st, illetve felvil6gosft6s k6r6st kovet6en sem megfelel6en nyujtja be i
igazol6sokat, az qdnlatkdro ezen ajfnlattevo ajdnlatfinak figyelmen kfviil hagyitaul *
6rtdkel6si szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 aifnlattevot hivia fel az
igazol6sok benyrij t6s6ra.

A gazdasdgi szerepi6 altal ajdnlatilban az ajfnlatk6r6 erre vonatkoz6, a Kbt. 69.$ (4)
bekezddse szerinti felhfv6sa n6lkiil benyrijtott igazol6sokat az ajdnlatkdr6 figyelmen f.i"iif
hagyhatja 6s elegendl azokat csak az eljrir6st lez6r6 ddnt6st megelozoen, liz1rolag azon
aj6nlattev6k tekintet6ben bevonni abirillatba, amely ajanlattevoket qanlatkero az igazol6sok
benyrijt6srira kiv6nt felhivni. Amennyiben az ajinlattev6 az igazol6sokat kor6bban
benyrijtotta, az ajftnlatk6r6 nem hivja fel az ajfunlattevot az igazol6sok ism6telt betyujtis1ra,
hanem irgy tekinti, mintha a kor6bban benyrijtott igazoldsokat az ajfnlatkdr6 felhiv6srira
nyrijtott6k volna be - 6s sziiks6g szerint hifunyp6tlilst rendel el vagy felvii6gosit6st k6r.

Epit6si beruhfnds kdzbeszerzdse eset6n, ha a Magyar Kereskedelmi 6s Iparkam ara vtllalkoz6
kivitelez6i ndvjegyz6k6ben megjelenitett, 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.g (2)
bekezd6s elSirdsainak megfelel6 dokumentumok bizonyitj6k, hogy a gazdas1gi rr.t"ptO
megfelel az ajanlatkdrS altal meghatdr<>zott kovetelm6nyeknek,' a kciveteheny 6s^ a
megfelel6st igazolo dokumentum el6rhet6sdg6nek pontos megjeldl6s6t is krjteles elfogadni az
ajdnlatkero a 32T12015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.g B1 Ae1eza6sben megha:t6rozott
dokumentumok benyrijt6sa helyett.

12. Szerz6d6st meger6sit6 biztosft6kok

A kcitbdrek tekintet6ben - figyelemmel a Ptk. 6:186.$ (1) bekezd6s6re - az ajfnlatkero rogziti,
hogy a kdtelezett (nyertes qdnlattevl) pew fizet6s6re kdtelezheti mag6t iou ut esetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzoddst.

K6sedelemnek tekintend6, ha a nyertes ajanlattevl - olyan okb6l, amelyert felel6s - nem
fejezi be a kivitelezdst az aifunlatkerS fital megadott teljesitdsi hat6rid6n beliil. K6sedepnes
teljesit6s esetdn a kdtbdr mdrtdke a kdsedelmes teljesiidssel drintett minden napt6' napra
felszitmititsra keriil. A k6sedelmi kcitb6r m6rtdke a tartaldkkeret ds 6fa ndlkiil sz[miiott
vtllalkoz6t dij l%-a naponta. Aj6nlatk6r6 a k6sedelmi kritbdrr legfeljebb2 4 napt6ri napig
drvdnyesiti, aztkdvetoen a meghirisul6s szabfiyai az ftilnyadOat<. HiOas teljesftds eset6n az
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ai6nIaIk6r6 ahiba kijavitris6ig minden naptfri napra a k6sedelmi kdtbdrt drv6nyesiti a nyertes
q fnlattev ove I s zemben.
Az ajdnlatkdr6 a szerzad6sben foglalt egyes r6szhat6rid6k elmulasztdsa eset6re is
kdtb6rfi zet6si k<itelezetts6get k6t ki.

A teljesitds olyan okb6l tortdn6 meghirisul6sa eset6n, arnely6rt a nyertes aj6nlattev6 felel6s, a
nyerles al6nlattev6 meghiirsulisi kotbdrt kdteles fizetnl amelynek m6rt6ke a tartaldkkeret 6s
6fa n6lktil szirmitott vSllalk.ozoi dij 25%-a.

Az qdnlattev6 (V6llalkoz6) a szerzodls megszrin6s6t kovet6en az elvdgzetl munka hib6tlan
teljesit6sdre, a felhasznillt, bedpitett, felszerelt anyagokra, eszkdzdkre legal(hb 24, de
legfeljebb 60 h6nap (6rt6ke16si rdsszempont) j6t61l6st kdteles v6llalni az ajinlatilban foglaltak
szerint. A j6t61l6s idotartamft a sikeres miiszaki 6tad6s iivetel (teljesit6s) napjat6l keli
szdmitani.

Az ai6nlatkdr6 a tartaldkkeret 6s 6fa n6lkiil szdmitott ellenszolg6ltatfus 3.yo-iLnak megfelel6
m6rt6kri teljesit6si biztositdkot ir el6, tekintettel a Kbt. 134.9 (2) bekezd6sdre.

Az ajdnlatk6r6 a tartal6kkeret 6s 6fa n6lktil szfnnitott ellenszolg6ltatds 2Yo-inak megfelel6
mdrt6kri j6t61l6si biztosit6kotir elo, a Kbt. 134.$ (3) bekezd6s6re.

A Kbt. 134.$ (5) bekezd6se alapjdn biztositdk hat6rid6re tort6no nyrijt6s6ra vonatkoz6an az
alfinlattevonekazajfunlatbannyilatkozniakell.

A biztosit6k a Kbt. 134.$ (6) bekezd6s a) pontja szerint nyrhjthat6.

13. Az ajhnlattfltel nyelve:
Az alfinlatt6tel nyelve amagyar, m6s nyelven nefir nyrijthat6 be q6nlat. Abban az esetben, ha
a benyrijt6sra keriil6 igazol6sok vagy okiratok nyelve nem magyar, :iurgy az aj6nlattev6 krjteles
mell6kelni amagyar nyelvfi qdnlattevl 6ltali felel6s fordit6sokat annak szem etr6tt tartdshval,
hogy a helyelen fordit6s kiivetkezmdnyeit az alfunlattev6nek kell viselnie.

14. Hi6nyp6tl6s:

A Kbt. 71. $-6ban foglaltak szerint van lehet6s6g hi6nyp6tl6sra.

15. kzaj:lnlatok 6rt6kel6si szempontja:a legjobb dr-6rtdk ardny

az althbi r6szszemponlok alapj6n

6rt6kel6si rdszszempont srilysz6m
1 tartal6kkeret n6lkiili nett6 vtllalkoz6i

dfi (HUF)
70

2 j6t6ll6si id6 (h6napokban megadva,
Iegalabb24 h6nap, legfeliebb 60 h6nap)

30
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Az ajdnlatok 6rt6kel6si szempontok szerinti tarlalmi elemeinek 6rtdkel6se sor6n adhat6
pontsz6m also hatira 1 pont, fels6 hat6ra 10 pont.

Az ajinlatker| azaj6nlatokat az 1. resz:;zempont eset6n a forclitott ardnyosit6s m6dszere
szerint 6rt6keli aKdzbeszerz6si Hat6s6g ritmutat6ja (KE 2016. evi 147. szdm,2016. december
21 .) \4' 1. sz. mell6klet 1. ba pont) alapjan. A pontsz6m szttmitisa sor6n alkalmazand6 k6plet:
Pontsz6m : legkedvezobb ajfinlati elem / vizsgdllt ajdnlati elem x (a maxim6lis adhat6
pontsz6m - a minimSlis adhat6 pontsz6m) + 1. Az a16nlxkeft a legkedvezbbb
(legalacsonyabb) ajhnlxi tartalmi elemre a legmagasabb, a tobbi aj6nlatra pedig ar6nyosan
kevesebb pontsz6mot, de legal6bb a legkevesebb pontszftmot adja.

Az 7. rdszszempont eset6n ajftnlatkdro a tartaldkkeret ndlkiili nett6 vrillalkoz6i diiat 6rt6keli. A
vSllalkoz6i dijnak tartalmaznia kell minden kciltsdget, kifizetdsi ig6ny.t.

Az a16nlatk6r5 az aj6nlatokat a 2. rcszszempont esetdn az egyenes ar6nyosft6s m6dszere
szerint 6rt6keli aKdzbeszerz6si Hat6s6g ritmutat6ja (KE 2016. 6vi I47. szdm,20l6. december
21.)W. 1. sz. melldklet 1. bb pont) alapjan. Pontsz6m : vizsgtlt ajhnlati elem / legkedvez6bb
ajdnlati elem x (a maxim6lis adhat6 pontsz6m - a minimdlis adhatri pontszrim) + 1.

Ajanlatk6r6 a legkedvez6bb (legmagasabb) ajanlati tartalmi elemre a legmagasabb, a t6bbi
aj anlatr a p edi g ar6nyo s an kevesebb pontszdmot ad.

meqadott ertek az ai6nlat drv6nvtel
r6szszempontra pozitiv eg6sz szdmmal kdrjiik megadni az ajfunlatot!

Ajrinlatkdr6 apontszdmokat - tort 6fi6k esetdn -kettized,esjegyre kerekiti. A fenti m6dszenel
6rtdkelt egyes tartalmi elemekre adott 6rt6kel6si pontszdmoT az aj6nlatk6r6 megszorozza a
felhiv6sban meghat6rozott sulyszitmmal, a szorzatokat pedig aj6nlatonkdnt dsszeadj a, Az az
ajdnlat az osszessdgdben legel6nytisebb, amelynek az<isizpontsz 6ma alegnagyobb.

16. Az ajinlatt6teli hatfrid6: 2018. rlprilisl2. napjdn 10:00 6ra

17, Az ajhnlat benyfjtfsdnak cime:

Szem6lyes benyrijt6s eset6n: az a16nlatk6r6 1. pontban meghatdrozott postai cim6n, azI. em.
13i. irod6ban munkanapokon 9-!5ordig, pdnteki napokon 9-13 Or1ig,iz aj1nlatt1teli hat6rid6
Iejtutdnaknapj6n 9 6rdt6l- 10 6r6ig.

Postai felad6s esetdn: az ajtnlatkerS lI02 Budapest, Szent Ldszlo ter 29.1. em. l3l. cim6re.

18. Az ajfnlat(ok) felbontfsrinak ideje, helye: 201g. dprilis 12. napj1n 10:00 6ra

Helye: ajdnlatk&l1. pontban megharfxozott cim6n az I. emelet 131. szitmiirod6ban.

Az aifnlatok felbont6s6n a Kbt. 6s. $ (3) bekezd6sdben megjelolt szem6lyek lehetnek jelen.
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19. A szerz6d6s EU Alapokb6l finanszirozattprojekttel6s/vagy programmal kapcsolatos
Nem.

20. Azeredm6nyhirdet6s tew ezettiddpontj a
Aj6nlatkdr6 eredm6nyhirdet6st nem tart, az el16r6s eredm6nydr6l az arcol keszitett ir6sbeli
ri ssze gez6s me gkrild6s6vel 6rtesit i az a1 finlattevoket.

21. Kieg6szit6 informf ci6k

1. A Kbt. 47 . $ (2) bekezddse szerint a felhiv6sban el6irt dokumentumok
egyszerri m6solatban is benyrijthat5k" Az ajdnlat 63. $ (2) bekezd6se szerint
benyrijtott egy eredeti p6ld6ny6nak a 66. g (2) bekezdlse szerinti nyilatkozat
eredeti alilirt p 6ld6ny6t kell tartalmaznia.

2. Az ajftnlatnaktartalmaznia kell az ajdnlattev6 Kbt. 66. g (2) bekezddse szerinti
nytlatkozatat, azaz az ajfulattevo kifejezett nyilatkozatSt az eljdrist megindit6
felhiv6s felt6teleire, a szerzod6s megkdtds6re 6s teljesitdsdre, valamint a k6rt
ellenszolgril tatdsr a vonatkoz6an.

3. A Kbt. 66. $ (4) bekezd6se alapjdn az alinlalban az ajimlattev6nek az egy6b
el6irt dokumentumok benyrijt6sa mellett nyilatkoznia kell arr6l, hogy a kis- 6s
kozepvilllalkoz6sokr6l, fejl6d6stik t6mogat6sfn6l s2616 torv6ny szerint mikro-, kis-
v agy ko zepv SlIalko zhsnak min6 siil - e.

4. A Kbt. 66. $ (5) bekezd6se alapjan az qanlatnak felolvas6lapot kell
tartalmaznia, amely feltiinteti a 68. $ (4) bekezd6se szerinti inform6ci6kat
(ajdnlattevo neve, sz6khelye, valamint azok a fobb, szftmszerisithet6 adatok,
amelyek az ertekelesi szempontok alapj6n 6rt6kel6sre keriilnek).

5. Azajanlati kototts6g idotartama 60 nap.

6. Aj6nlatkero ajdnlati biztositdk nyrijtris6t nem irja e16.

7. Jelen elj6r6sban kizirolag az ajilnlatt6telre felhivott gazdashgi szerepl6(k)
tehet(nek) ajhnlatot. Az alilnlatt6telre felhivott gazdashgi szerepl6k kcizrisen nem
tehetnek ajtrnlatot, nincs azonban akndillya annak, hogy valamely ajdnlattdtelre
felhivott gazdasilgi szerepl6 olyan ga:zdaslgi szerepl6vel tegyen kozris ajfunlarct,
amelynekalilnlatkerbnemktildrjttajdnlattdtelifelhiv6st.

8. Kcizds ajdnlattdtel eset6n a Kbt. 35. $-6ban foglaltak szerint kell elj6rni. A
kriz<is ajftnlattevok a szerz6d6s teljesit6s66rt az qtnlatk6r6 fel6 egyetemlegesen
felelnek.Kozos al|nlatt6tel eset6n csatolni kell a kozds aj|nlattevok kdzott l6trejdtt
meg6llapod6s I eredeti, mindkdt f6l 6ltal cdgszertien alairt pe\d6ny6:. A k<izos
aj6nlattev6k meg6llapod6s6nak tatlalmaznia kelt minim6lisan a kozos aj6nlattev6k
adatait, a kozos ajbnlattevokjelen elj6r6sban val6 k6pviseldj6nek adatait, akozos
aifinlattevSk ktizotti feladatmegoszl.5st, illetve az ellenszolg6ltat6s kozos
aifinlattevok kozotti feloszt6s6nak m6dj6t, tov6bb6 a kcizos qtnlattevoknek az
ajdnlatkdr6 irhnyhban v6llalt egyetemleges felel6ss6gv6llalSs6t a szeru6d6,s
teljesit6s66rt. Kdzos alfunlattetel eset6n az ajdnlati biztosit6kot elegend6 a kdzos
aj6nlattev6k egyik6nek rendelkez6sre bocs6tania. K<jzds ailnlattetel esetdn
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elegend6 akozbeszerz6si dokumentumokat az egyik ajfinlattevonek letdltenie. Az
alLfufsi cimp6ld6ny.t vagy allir6s-mintdt a k<jzds ajtnlattevok mindegyikdnek
csatolnia kell az qanlatba egysizerii m6solatban.

9. Nyertes aj6nlattevok 6ltal alapitand6 gazdillkodb szervezetleL kapcsolatos
kcivetelmdnyek: az al6nlatkdr6 gazd6lkod6 szeryezet alapitdstfi kizfxja mind,
qdnlattevo,mindkdz< jsqfnlattevokvonatkozdsdban.

10. Fotmai el6ir6sok: az allnlatot qdnlattevdknek nem elektronikus riton kell a
jelen felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban meghatilrozott tartalmi 6s formai
kovetelm6nyeknek megfelel6en elkdszitenie 6s benffi tania:

' az ajttnlat papk alapri pdld:inydt lapozhat6an dssze kell fiizni, az ajfnlat
oldalsz6mozdsa eggyel kezd6dj6k 6s oldalankdnt ncivekedj6k. Elegend6 a
szoveget vagy szdmokat vagy k6pet tartalmaz6 oldalakat szfimozni, az iires
oldalakat nem kell, de lehet, a cfmlapot ds h6tlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet szdmozni;

' az aifnlxnak tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, rnely alapj fn az q1nlatban
szerepl6 dokumentumok olclalsz6m alapj 6n me gtal6lhat6ak;

' az ajftnlatot zfxt csomagoliisban, r papir alapri pdld6nyban kell beadni. Az
ajftnlatot teljes terjedelm6ben - elektronikus k6polvas6 eszkciz (scanner)
segitsdg6vel - elektronikus adathordoz6n is be kell nyrijtani (cD, DVD), 1

darab elektronikus, a papir alapta, pdld6nnyal mindenben megegyezo m6solati
pdld6nyban, jelsz6 n6lkiil olvashat6 .pdf form6tumri flijl(ok)ban.
Ajinlattev6nek nyilatkoznia kell ajfnlatdtran arr6lo hogy az ajdnlat papfr
alaprl 6s elektronikus p6ldfnya egymdssar mindentren megegyezik.

. Az 6ra et6si thord
excel formftumban is benyriitani!

Esetleges eltdrds esetdn a papfu alaptpdld6ny az irfnyad6 az ertekeles sor6n.

Az qhnlatban 16v6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vdgdn al6 kell irnia
az adott gazdfikodo szewezetndl erre jogosult(ak)nak vagy olyan szem6lynek,
vagy szem6lyeknek, aki(k) effe a jogosult szem6ly(ek)t61 ir6sos meghatalmazfst
kaptak.

Az ajdnlat minden olyan oldal6t, amelyen - az ajdnlat bead6sa el6tt - m6dosit6st
hajtottak v6gre, az adott dokumentumot al6ir6 szem6lynek vagy szem6lyeknek a
m6dosft6sn6l is k6zjeggyel kell ell6tni.

A z6rt csomagon: Ajfrrlat:,,A K6b6nyai polgfrmesteri Hivatal
kiizleked6folyost6inak 6s l6pcs6h6zainak fehlj{t6sa"o valamint: ,,Csak
kdzbeszerz6si eljrirds sorfn, az ajinlattdteli hatrlrid6 lejfrtakor bonthat6
fel!" megjeliil6st kell feltiintetni.

Az ajdnlatokat ir6sban ds zfrtan, a felhiv6s 6ltal megjelolt kapcsolattattsi
pontban megadott cfmre kozvetlenril vagy postai riton t<ett benyrijtani az
ajttnlatt6teli hat6rid6 lejafifuig. A postrin feladoit ajSnlatokat az ajtnlatk6r6 csak
akkor tekinti hat6rid6n beltil benyrijtottnak, ha annak kdzhezv1telere az
ajfttlatteteli hat6rid6 Iej6ft6t megelozlen sor keri.il. Az aifinlat illetve az azzal
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kapcsolatos postai kiildem6nyek elveszt6s6bol eredo kockdzat az alfunlattevot
terheli.

1 1. Az ajinlatok ossze6llitisdval ds benyrijt6s6val kapcsolatban felmeriilo
cisszes koltsdg az q6nlattev6t terheli.

12. Az alfunlathoz csatolni kell az aj6nlattev6, az alkalmass6g igazolhstha
bevont (kapacit6st nyirjt6) gazd,trsitgi szerepl6 c6gjegyz6sre jogosult,
nyilatkozatot, dokumentumot al6ir6 k6pvisel6 al6tr6si cimp6ld6ny6t vagy
al|irds-mintalat. Amennyiben az aldnlat c6gjegyz6sre jogosultak 6lta|
rneghatalmazott(ak) al6irds6val keri.il benyrijt6sra, a teljes bizonyit6 ereju
mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsnak tartalmaznia kell a meshatalmazotl
al|iris mintdi6t. is.

13. A kieg6szit6 tqekoztat6s-k6r6sekre a Kbt. 56. g-a 6s 114. g (6)
bekezd6se az irdnyad6. Aj6nlatk6rS a kiegdszit6 tdjekoztatSs eset6ben 6sszerti
idonek tekinti az ajfinlatt6teli hatSridu lejilrtfi megel6zo m6sodik munkanapot
(tftjekoztatds megktilddsdre), felt6ve, hogy a kdrddsek az ajtmlattdteli hatdrid(5
lej 6rtdt me ge I 6 zd ne gyedik munkanap i g me g 6rke znek az aj 6nratk6r oho z.

14. Forditfs: az ajdnlatban valamennyi igazol6st 6s dokumentumot
magyar nyelven kell benyrijtani. Az ajfunlatkdro a nem magyar nyelven
benyrijtott dokumentumok ajfulattevo altali felel6s forditdsrit is koteles
elfogadni.

15. hhnyad6 id6: a teljes aj6nlatt6teli felhiv6sban, valamint az eljfuris
sor6n valamennyi 6rdban megadott brathrid6 kriz6p-eur6pai helyi ido szerint
6rtend6. (CET)

Arfolyamok: az ajitnlattdtel sor6n a krildnbcizo devizftk forintra trjrt6n616.

frtszdmitdshnal az alfinlattev6nek a referencidk tekintetdben a teljesitds napj6n
6rv6nyes Magyar Nemzeti Bank Sltal neghathrozott devrzahrfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizti a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizira az ajhnlattevir saj6t kcizponti bankja 6ltal az ajfnlatt6teli
felhiv6s megkiildds6nek napj6n 6rv6nyes,6rfolyamon szfumitott eur6 ellendrtdk
keriil fitszftmitdsra a fentiek szerin1.. Atsz6mitds eseten az Aifunlatlev6nek
kozcilnie kell az alkalmazott 6rfolyamot.

17. Folyamatban i6v6 villtozilsbejegyz6si elj6r6s eset6ben az qinlattevl
az aifinlathoz koteles csatolni a c6gbir6sdghoz benyrijtott v6ltoz6sbejegyzesi
k6relmet 6s a:z annak 6rkezdsdr6l a c6gbir6sdg 6ItaI megkiildott rgazolilst
egyszeni m6solatban.

18. Aj6nlatkdrS nem 61 a Kbt.114.g (11) bekezd6s6ben foglalt
lehet6s6ggel.

19. Aj6nlattev6 a Kbt. 66. $ (6) bekezd6se alapjhn az ajfunlathban koteles
megnevezni az ajdnlat benyirjt6sakor m6r ismert alvilllalkoz6kat, tovdbbf a
kozbeszerz6snek azt a rdszet (r6szeit), amelynek teljesit6sdhez az qfunlattevo
alv |llalko z6t kiv6n i g6nyb e venni,

20. Aj6nlattev6 k<jteles megjelolni az alkalmass6g igazol6s6banrdszt vev6
szervezeteket (szem6lyeket) 6s kdteles csatolni azok rendelkez6sre 6ll6sdt
igazolo szerz6d6st vagy el6szerz6d6ses kotelezetts6gv6llal6st.
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2r. Ajinlatk6r6 helyszlni bejirr{st tart, amelynek id6pontja: 201g.
Sprilis 04. napjrin 10.00 6ra, tal6lkoz6 helye:1102 Budapest, Szent L6szl6 t6r
29.

22. Az Einlathoz v|ltctzatlan tartalommal, bedrazva csatolni kell az
aj 6nlatk6r o 6ltal ki adott ko lt s 6 gvet6 si kiir6st.

23. A 32212015. (x.30.) Korm. rendelet 26. g-a 6rtelm6ben "Epit6si
berthinds eset6n az ajdnlattev6 kciteles - legkds5bb a szerzod6skot6s id6pontj6ra
- felel6ssdgbiztosft6si szerzodest kdtni vagy megl6v6 felel6ss6gbiztositAsit
kiterjeszteni az al6nIatkdr6 ftltal az elj6r6st megindft6 felhiv6sban vagy a
kdzbeszerzdsi dokumentumokban eIlirt mdrtdkri 6s terjedelmri
felel6ssdgbiztosft6sra. Aj6nlatk6ro a szerz6ddskcit6s id6pontj6ra legal6bb 3
milli6 Ftlklr 6s 10 milli6 Ft/6vlimitri felel6ssdgbiztosit6st ir el5. Aj6nlattev6nek
qtnlatdban nyilatkoznia kell, hogy nyertessdge esetdn vhlIalla a fenti limitri
felel6ssdgbiztosit6s megkdtdsdt vagy a megldv6 felel6ssdgbiztosit6sa
kiterjeszt6s6t.

24. Ajfinlatkerc a 11. pontpl, M1, M2 alkalmassrigi feltdteleket a
min6 s itett aj |nlattev 6k j e gyz6kdhez k6p e st s zi gorribb an hat6r o zta me g.

25, A Kbt.62.$ (1) bekezd6s kb) pontja szerinti nyilatkozaton k6rjiik
feltrintetni a termdszetes szem6ly t6nyleges tulajdonosok tulajdoni h6nyad6i 6s
szavazati joght a nyilatkozat helyes kitolt6s6nek ellenorzdsehez, mivel ezen
adatokat az rngyenesen el6rhetd elektronikus cdgkivonat nem tartalmazza.

26. Az ajdnlatk6r6 nem alkalmazza a Kbt. 75.$ (2) bekezdds e) pontja
szerinti eredmdnl.telensdgi okol..

27. Felhfvjuk a tisztelt ajfinlattevok figyelm6t affa, hogy a Kbt. 13g.$ (1)
bekezd6se alapjin, az alvlllalkoz6i teljesit6s cisszesitett ardnya nem haladhatja
meg a 65%o-ot, azaz 35%o-ot az ajfnlattev6nek saj6t magtnak kell teljesitenie.Az
alvSllalkoz6knak a szerzSdes teljesit6sdben va16 rdszvdtele arfnyifi izhat1rozza
meg, hogy milyen ardnyban r6szesiilnek a szerzldes 6ltaliinos forgalmi ad6
n6lkiil szitmitott ellen6rtdk6b6l. A teljesft6sben rcszt vev6 alv6llalkoz6 nem
vehet ig6nybe az alvrillalkoz6i szerzodes 6rtdk6nek 65%-At meshalad6
m6rt6kben tov6bbi kdzremrikcid6t.

28. A nyertes aj6nlattev6 a szerzodds megkdt6sdnek id6pontlftban,majd -
a k6s6bb bevont alvSllalkoz6k tekintet6ben - a szerz6d6s teljesitdsdnek
idotartama alatt kciteles el6zetesen M ajdnlatkdr6nek valamennyi olyan
alvilllalkoz6t bejelenteni, amely r6szt vesz a szerz6d6s teljesit6s6ben, 6s - ha a
megeloz6 kozbeszeru6si elj6r6sbat az adott alvtilalkoz6t m6g nem nevezte meg
- a bejelentdssel egyiitt nyilatkozni vagy az lrintett alvilllalkozo nyilatkozatilt
benyrijtani arr6l is, hogy az illtala igdnybe venni kivfnt alvdllalkoz6 nem rill a
megelozl kdzbeszerzdsi elj6r6sb an er6irtkiz6r6 okok hatrily a alatt.

29. Az ajdnlatker6 a Kbt. 8r.$ (4) bekezd6se alapjhn a birillatnak az
afttnytalanul alacsony 6r vagy kdltsdg vizsgillatdra vonatkoi6 rcszet az aj1nlatok
6rt6kel6s6t kcjvet6en vegzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezdbb iianlatot
tett ajitnlattev6 - 6s ha az osszegezdsben meg kivrinj a nevezni, a mrisodik
legkedvez6bb aj6nlatottett qtnlattev6 - tekintet6benvizigdlja az 6r vagy kolts6g
ardnytalanul alacsony volt6t, 6s alkalmazza szi.iks6g eietdn a 72. 

-$ 
szerinti

elj6r6st. Ha az ajdnlattevo ajfunlata ariinytalanul alacsony 6r vagy kolts6g miatt
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6rv6nytelennek bizonyul, az erlekel6si sonendben a k6vetkez6 aj6nlattev6 a
hely6be 16p 6s a sziiksdges bir6lati cselekm6nyeket ennek rnegfelel6en keli
elvdgezni.

30. Ajrinlatkdr6 k6ri az qdnlatban megadni szakilgankerrt a p6tmunk6k
rezsi6radijdt.

3I. A nyertes ajhnlattev6 kciteles a mriszaki kivitelez6s vonatkoz6s 6ban az
aj6nlatk6r6vel egyeztetett titemtervet k6sziteni, 6s azt az alfunlatkdronok a
szerz6d6s megkritds6t kdvet6 dt munkanapon beliil benyrijtani, illetve a
kivitelez6 s s or6n az q 6nlatk6r6ve 1 fo lyamato s an e g;4eztetni.

JZ. Felel6s akkreditdlt kozbeszerz6si szaktan6csad6 : dr. Magyar Adrienn
(lajstromszdm: 0037V)

22. Azeljdr:lst megindft6 felhivfs megkiild6s6nek napja: 201g. m6rcius 2g.
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