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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544190Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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 Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nyugati gazd. ter. közlek.fejl. DunaújvárosbanKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000212742020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
53097541

Városháza Tér 1

Dunaújváros HU211 2400

Pintér Tamás

polgarmester@pmh.dunanet.hu +36 25544312

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, 
Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
54580370

Vasmű Út 41.

Dunaújváros HU211 2400

Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@
gmail.com
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Rész ajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő megvizsgálta. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem 
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Az elkészítendő rendszer komplex egész, a megvalósíthatóságot nehezítené ill. 
lehetetlenítené el a részekre bontás. Az egyértelmű felelősségvállalást, jótállást csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel 
lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek 
részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte zavart okozhat a rendszerben, illetve tevékenységeik maradéktalan 
ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út, hrsz.: 774/2, szelvényszám: 0+072-0+240 km szelvényII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Nyugati gazd. ter. közlek.fejl. Dunaújvárosban

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű önkormányzati útszakasz Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén 
található, 2x1 forgalmi sávos kialakítással, az alábbiak szerint: Budai Nagy Antal út Kandó Kálmán tér – Volán telep közötti szakasza, 
egybefüggő 600 méter hosszan. A beavatkozás eredményeképpen a megyei jogú város nyugati gazdasági területe jobban 
megközelíthetővé válik a vállalkozások és a munkavállalók számára. Továbbiakat ld. közbeszerzési dokumentumok. Irányadók a 
pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-615-16-
gazdasgfejlesztst-s-a-munkaer-mobilits-sztnzst-szolgl-kzlekedsfejleszts

180

Nyugati gazd. ter. közlek.fejl. Dunaújvárosban
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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:

70Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű önkormányzati útszakasz Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén 
található, 2x1 forgalmi sávos kialakítással, az alábbiak szerint: Budai Nagy Antal út Kandó Kálmán tér – Volán telep közötti szakasza, 
egybefüggő 600 méter hosszan. A beavatkozás eredményeképpen a megyei jogú város nyugati gazdasági területe jobban 
megközelíthetővé válik a vállalkozások és a munkavállalók számára. Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://
www.palyazat.gov.hu/top-615-16-gazdasgfejlesztst-s-a-munkaer-mobilits-sztnzst-szolgl-kzlekedsfejleszts További részletes 
feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a 
felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb 
meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés 
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben 
meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék 
szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében 
előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út, hrsz.: 774/2, szelvényszám: 0+072-0+240 km szelvény

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3)2. pont szerinti szakember többlet 
tapasztalata

10

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölése (igen/nem)

10

Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny
a több)

10

Nem

Igen

180

Nem
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III.1.3)1. Az Alk. r. 25. § (2) alapján az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban, tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. §-a alapján jár el, 
és előír alkalmassági követelményt, az Alkr. 21. § (2)-ben foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő ajánlatban megtett 
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása 
szerint jogosult az Alkr. 21. § (2)-ben foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 21. § (2) szerinti igazolásokat az 
ajánlatban benyújtani. Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 21. § (2) szerinti igazolás benyújtását. A kiválasztási 
szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Alkr. 21. § (2) a) pontja alapján a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Az igazolás minimálisan elvárt tartalma: - a Vállalkozó neve, székhelye - a 
szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székhelye, igazolás kiállítójának elérhetősége, - az építési beruházás tárgya, mennyisége 
(közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés aránya), - az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából 
releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása), - 
teljesítés ideje (a kezdés és befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát, tekintettel az Alkr
. 21. § (2a)-ra) - teljesítés helye; - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Amennyiben ajánlattevő nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg a teljesítés arányát, vagy olyan 
adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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]:

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolnia az 
alábbiak szerint: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § rendelkezései szerint. Az 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okokról szóló nyilatkozatokat 
az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell megtenni. Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont vonatkozásában ajánlattevőnek 
elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k)
, m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel 
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

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

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
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Nem

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kifizetés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 támogatás (100% támogatási intenzitás) terhére, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.
1 előlegszámla (amennyiben igénybe kíván venni), 3 részszámla, 1 végszámla (ütemezés: 25-50-75-100%). Max. a szerződésben foglalt 
– áfa nélküli – teljes ellenszolg. 5%-a előleg igényelhető. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés utófinanszírozás 
szerint tört. A számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a 
Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (11), és 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 31.,32/A. és 32/B. § szerint. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező szerződéstervezet szerint.

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

Ajánlatkérő biztosíték rendelkezésre bocsátását nem írja elő.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.3)1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 év időtartamában 
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített végleges műszaki 
átadás-átvétellel lezárt legalább 450 méter egybefüggő útépítés vagy útfelújítás referenciával. (Legfeljebb 2 referenciából teljesíthető!)
III.1.3)2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti legalább MV-KÉ-R vagy azzal legalább egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy az annak 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. A fent előírt jogosultsággal az érintett szakembernek a teljesítés 
időtartama alatt végig rendelkeznie kell. Irányadók a Kbt. 65. § (7)-(11) rendelkezései. Az előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az 
előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan 
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti egyéb igazolási módok helyett. Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az Alk. r. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles 
elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 28. § (3) 
bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

teljesítette. III.1.3)2. A gazd. szereplő arról köteles nyilatk., hogy az általa igazolni kívánt alkalm. követelmények teljesülnek, az alkalm
. követelmények teljesítésére von. részletes adatokat nem köteles az ajánlatban megadni – az előírt igazolások benyújtására az aj.kérő 
69.§ szerinti felhívása esetén köteles. A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Alkr.21.§(2)b) alapján az aj.tevő 
nyilatkozattal ismertesse azt a szakembert, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. —Amennyiben a bemutatott szakemb. érvényes 
jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvánt.ban,a jogosultságot a névjegyzékbe vétel ténye által 
aj.kérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántart.ban (ez esetben a szakemb. képzettségét igazoló dok
. csatolása nem szüks.,de elvárás olyan adattartalom megadása,mely az aj.kérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus 
elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]), —Amennyiben a bemutatott szakemb. nem szerepel a nyilvánt.ban,vagy az nem 
ellenőrizhető a nyilvánt.on keresztül, de a vonatk. érvényes jogosultsággal bír, a jogosultságot igazoló dok. egyszerű másolata 
nyújtandó be (ezesetben a szakemb. képzettségét és szakmai gyak. igazoló dok. csatolása nem szükséges) —Ha a szakemb. az előírt 
szakági jogosultsággal ajánlattételkor nem rendelk.,a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához 
kérjük csat. az előírt végzettség bemutatására az iskolai oklevelet egyszerű másolatban,a szakmai gyak. bemutatására az önéletrajz 
saját kezűleg aláírt példányát.Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alk. megállapításához szüks. 
pontossággal,szüks. esetén év/hó/nap pontossággal kell tartalm. Aj.tevőnek nyilatk. kell,hogy nyertessége esetén vállalja a szakemb. 
tekintetében az alkalm. követelm.ben meghatározott, a szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szüks. jogosultság megszerzése 
megtörténik a szerz. megkötéséig.Ennek elmaradását aj.kérő a nyertes aj.tevő visszalépésének tekinti. Irányadók a Kbt. 65. § (7), (8), (
11) rendelkezései.

Nem
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FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra,00104 Pontozás: 0-10, Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása és 
szakember többlet tapasztalata szemp. egy. arányosítás, hulladékok kezeléséért felelős személy kijelölése szemp. pontkiosztás. 
Jelenlétre jogosultak, és az ajánlatok bontásának feltételei: A Kbt. 68. § szerint. Az ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4), 66. § (6) nemleges tartalom esetén is) szerinti nyilatkozatát. Az 
ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatban 
benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdésének rendelkezését 
nem alkalmazza. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a 
szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 20.000.000,- Ft/szerződés 
teljesítési időszak és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. A 
biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési 

V.2) További információk

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:

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

(KÉ-szám/évszám)

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

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem
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Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. Az ajánlattevőnek az ajánlatában felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 68. § (
4) bekezdése szerinti tartalommal. A felolvasólapot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó
nyilatkozatot kérünk benyújtani. Ezen nyilatkozatot elektronikus űrlapként kitöltve kell benyújtani. Irányadó idő: A teljes eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő. Irányadó 
jog: az eljárás megindításakor (azaz az ajánlattételi felhívás megküldésekor) hatályos jogszabályok. Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési szerv nem köthet érvényes szerződést olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ennek értelmében az átláthatóság megszűnése a szerződés azonnali megszűnését
vonja maga után. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az 
átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az árazott költségvetést 
tekinti. Ajánlatkérő alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A közös ajánlatot tevő nyertesek által 
létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem követelmény és nem is megengedett. Aj.kérő a nyertes aj.tevő(k)től a 
Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § szerinti projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé. A nyertes 
ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítésére irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §.




