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Ajánlattételi felhívás

www.dunaujvaros.hu

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Dunaújváros - intelligens gyalogátkelők telepíteseKözbeszerzés 
tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000317092018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
53097541

Dunaújváros HU211 2400

Városháza Tér 1

Somfainé Petőfalvi Anita

somfaine@pmh.dunanet.hu +36 25544180 +36 25544178

www.dunaujvaros.hu

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest 1026

Pasaréti Út 83.

Török Réka

torokr@eszker.eu

www.dunaujvaros.hu
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35121000-8

34924000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Dunaújváros város közigazgatási területe, Lásd KD.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:12Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

35121000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Árubeszerzés

Dunaújváros - intelligens gyalogátkelők telepítese

A gyalogosvédelmi rendszer működésének lényege, hogy jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőknél a zebra vonalában az úttestbe 
épített figyelemfelhívó erősségű LED lámpák lépjenek működésbe a zebrára lelépni készülő gyalogos érzékelésekor, 
mozgásérzékelők segítségével, hogy az autósok a megszokottnál jóval korábban észleljék az átkelni szándékozó gyalogost. A 
gyalogos áthaladását követően a lámpák automatikusan kikapcsolnak. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

85Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

15Jótállás időtartama (A teljesítéstől 
számítva hónapokban megadva; az 
ajánlati elem minimum értéke: 24hónap,
legkedvezőbb szintje: 36hónap

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelők telepítése - Jól látható, nagy fényerő éjjel és nappal, ami azt jelenti, hogy a 
féktávolságon kívül észlelhető a gyalogos átkelése annak megkezdésekor nappal és éjszaka is (min. 600 lumen). - Időjárás álló (
hó, eső, UV sugárzás stb.). A helyi időjárási viszonyoknak megfelelő ellenálló képesség: -25 és +40 C° hőmérsékleti 
tartományban üzemeltethető, vagy ennél szélsőségesebb időjárási viszonyoknak ellenáll, IP 65 vízálló képesség, jég álló 
képesség, UV álló képesség. - Útburkolat kezelési eljárások elleni védelem, vagyis nyáron locsolás, télen hókotrás és síkosság 
mentesítés elviselése( telepítés minősége, eszköz ellenálló képessége ezeknek megfelelő). - Nagy mechanikai ellenállás, azaz 
elviselje a rendszeres autóbusz, illetve a teherautók általi terhelést. A telepített eszközök burkolatai ill. telepítésüknek 
technológiája elegendő szilárdságú. A rendszer megfelelő a nehézgépjárművek rendszeres közlekedési területeire. - A 
gyalogátkelő helyen átkelésre váró, és az átkelést megkezdő gyalogosforgalom pontos érzékelése. A rendszer csak a valóban a 
gyalogátkelőhelyre lelépni szándékozó gyalogosokra lép működésbe,a járdák párhuzamosan haladóknak nem. - Automata 
rendszer, vagyis a rendszer önállóan működik, nem igényel kezelői személyzetet. - Lényeges szempont a minél jobb, mindkét 
oldali láthatóság, kerülendő a fényforrás takarásba kerülése. - A rendszer egész évben 0-24 órában megbízhatóan működik. 
Fontos a folyamatos üzemelés, lehet akkumulátoros a rendszer abban az esetben amennyiben közvilágításról működik, és lehet 
szünetmentes táppal ellátott is, amennyiben folyamatos energia ellátást kap a rendszer. - Szempont továbbá a fenntartható 
működtetési költség, energiafelhasználás és karbantartási költség, amely LED technológiát jelent Egyéb jellemzők: - Aktív 
LED-ekre vonatkozóan:  min. 1 tonna / m2 terhelhetőség  Kétirányú világítás  min. IP 68 szabvány  - Érzékelésre vonatkozóan:  
Mozgásirány érzékelés  min. IP 68 szabvány - Vezérlőre vonatkozóan:  Fényerőszabályzási lehetőség  Villogás intenzitás 
beállítása  Időtartam, ütem beállítása, mely a villogás sűrűségének állítási lehetőségét jelenti.  Szünetmentes működés , vagyis a 
folyamatos energia ellátás biztosítása, ami lehet folyamatos tápellátás villamos hálózatról, szünetmentes táp használatával, vagy 
közvilágításra való csatlakozás akkumulátor használatával a nappali üzemeléshez. A kivitelező feladatai 12 db gyalogátkelőhely 
vonatkozásában: - A szükséges engedélyes tervek elkészítése - A szükséges engedélyek beszerzése, engedélyezési eljárások 
lefolytatása. Ezen engedélyek az útburkolattal kapcsolatos engedélyeket jelentik (útbontási, forgalom irányítási, közterület 
foglalási.. stb.), valamint a villamos terv engedélyezési eljárás lefolytatása, a villamos energia rácsatlakozása érdekében. 
Valamennyi szükséges engedély, és engedélyezési eljárás lefolytatása a kivitelező feladata, a hozzá kapcsolódó költségeket az 
ajánlattevő fedezi. - A munkálatok elvégzéséhez és a működéshez szükséges 220 V rendelkezésre állásának biztosítása, a 
kivitelező feladata. - Az érzékelő szenzoroszlopok állításához szükséges alapozás (12db) - A munkavégzés során a működéshez 
szükséges eszközöket olyan mélységbe kell elhelyezni, hogy a későbbi az építési területhez kapcsolódó javításokat, 
aszfaltburkolat javításokat ne akadályozza. EGYÉB JELLEMZŐK: - Az intelligens gyalogátkelő rendszer a telepítést követően 
rendőrségi térfigyelő rendszerbe integrálható legyen. Próbaüzem: teljesítési helyszínenként 48 óra. Az elvégzendő feladatokkal 
kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Dunaújváros város közigazgatási területe, lásd Kd.

Igen

Igen

Nem

Nem
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza . Az ajánlatkérő a 2.értékelési 
részszempontesetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza. Pont:0-100 Az értékelés részletes leírását a karakterkorlátozás 
okán a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban: 12

Nem

Nem

Nem

Nem

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

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) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja 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. 
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A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF). Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, 

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

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. Késedelmi kötbér: 2%/naptári nap (max. 10 
naptári nap); meghiúsulási kötbér 26% ; Jótállás min. 24 hónap (értékelési szempont), jótállási biztosíték: 5%. Jótállási biztosítékról 
ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ajánlatában. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 
hónapban, olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, mely összesen 5 db intelligens gyalogátkelőszállítására
/kiépítésére vonatkozott. Az alkalmassági követelmény legfeljebb kettő darab referenciával teljesíthető. Ajánlatkérő csak azokat a 
szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 
éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján 
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az
alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő. Az ajánlattevő 
csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év 
jelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott formában igazolva (referencianyilatkozat vagy
referenciaigazolás), mely tartalmazza legalább az alábbiakat:  a szerződés tárgyát és mennyiségét;  a teljesítés idejét, (év-hónap-nap 
pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);  a teljesítés helyét;  a teljesített munkák leírását;  nyilatkozni kell 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági 
szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,
abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság 
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra 
is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő 
csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. AzM.1. 
alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján. Ajánlattevő az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése
értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus 
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

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 ugyanazok ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő 
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
előlegszámlát kell kibocsátania. Ajánlatkérő részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti 
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla összege a (vég)számlában számolható el. Ajánlatkérő a benyújtott számla 
összegét az igazolt teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdései figyelembevételével. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.17. 10:00

HU
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenniolyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Közös 
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, 
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó 
gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, 
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 
114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése 
szerint.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmébenaz EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját,amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. §
(2) bekezdésére vonatkozóan. 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó 
információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 8. Ajánlattevő nem tehet 
többváltozatú ajánlatot. 9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a 
nemmagyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés). 
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,amennyiben a 
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von beaz eljárásba. 11. A teljes 
ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET) 12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. 
törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének 
e) pontját. 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést 
kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, illetve 
szerkeszthető .xls formátumban is. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

2018.07.17. 12:00

Nem




