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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

alpolgármesterKapcsolattartó 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

Királyegyháza Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

BurkolatfelújításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000915382019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Királyegyháza Községi Önkormányzat EKRSZ_
18049413

Petőfi Utca 66.

Királyegyháza HU231 7953

Palkó Ottó

korjegyzoseg@kiralyegyhaza.hu +36 73340002

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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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)

1 db út felújítása (Királyegyháza, 0137 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233200-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

-

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

7953 Királyegyháza, Felszabadulás u. 0137 hrsz. NUTS-kód: HU231II.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:

BurkolatfelújításII.1.3) A szerződés tárgya:

45233200-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

Építési beruházás

1 db 0137 hrsz alatt található, természetben Királyegyháza, Felszabadulás utca útburkolat felújítása (a műszaki leírásban 
részletezettek szerint)

60

A” Királyegyháza. 0137 hrsz. burkolatfelújítás

Királyegyháza, Felszabadulás u. 0137 hrsz.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap; az ajánlatkérő a 60 hónap és 
ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja

30

Nem

Igen
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A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának alábbi rendelkezései szerint: A kizáró okok fenn nem 
állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 
Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró 
okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki az előírt kizáró ok(ok) hatálya alatt áll és 
akivel szemben az előírt kizáró ok(ok) az eljárás során következik be. Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 17. §-ának alábbi rendelkezései szerint: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) 
bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10
. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy 
egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében 
és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) 
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. §
alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró 
okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 
nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlattételi felhívás megküldésnek napja.

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:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

HUFPénznem:37 370 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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- A projekt finanszírozása az önkormányzat saját, rendelkezésre álló forrásából történik. - A kifizetés során Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 19. cím 30. § (1) bekezdése alapján a szerződés nettó összegének 5%-a 
mértékű előleget biztosít nyertes ajánlattevő részére, amennyiben azt az ajánlattevő előlegkérő levél alapján kéri. - A teljesítés során 
Ajánlatkérő 3 rész- és egy végszámlát fogad be. - Az első részszámla befogadásának feltétele a beruházás 25%-os, műszaki ellenőr által
leigazolt készültségi foka. A részszámla összege a szerződés nettó értékének 25%-a. - A második részszámla befogadásának feltétele a 
beruházás 50%-os, műszaki ellenőr által leigazolt készültségi foka. A részszámla összege a szerződés nettó értékének 25%-a. - A 
harmadik részszámla befogadásának feltétele a beruházás 75%-os, műszaki ellenőr által leigazolt készültségi foka. A részszámla 
összege a szerződés nettó értékének 25%-a. - A végszámlát a beruházás befejezésekor, a teljesítés 100 %-os műszaki készültségekor, a
vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a befejezés-igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani a 

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

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben 
meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (
vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 2%-a kötbéralapra vetítetten. A 10 napot meghaladó 
késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási 
kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha 
olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói 
díj) 20%-a. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és 
bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel 
beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a 
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Jótállás: 
Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a 
műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles vállalni. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes 
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) 
bekezdésben foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) 
bekezdésben foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) 
bekezdésben foglaltakra.

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]:

letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a 
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 tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő 
gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
igazolhatják. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű 
nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A 
közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell 
csatolniuk. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlattételi 
felhívás megküldésnek napja.
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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

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

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

műszaki ellenőrnek. Az előleg kifizetése során teljesített szerződés nettó összegének 5%-a a végszámla összegéből levonásra kerül. - A 
végszámla befogadásának feltétele az eltakart részekről készült fotódokumentáció, melynek hiányában Ajánlatkérő a teljesítésigazolás 
megtagadása mellett visszabontást igényelhet. - Ajánlatkérő a szerződés ellenértékének kifizetése tekintetében felhívja a figyelmet a 
Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseire. Fentieken túl, amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe -a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően- abban az esetben alkalmazandók a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. 
fejezet 19. cím 32./A. § és a 32./B. § rendelkezései. - Ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy nem kerül alkalmazásra halasztott teljesítés. A 
részszámla a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés tervezetben meghatározott készültségi fok esetén 
nyújtható be. - Az ajánlatkérés, ajánlattétel szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. - Amennyiben Ajánlatkérő a 
Vállalkozói Díj megfizetése tekintetében késedelembe esik – kivéve, ha az Ajánlattevő a számlát nem az előírt módon nyújtotta be -, 
köteles a késedelembe esés időpontjától a fizetés napjáig a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni. - Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet arra, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit 
vegyék figyelembe. - Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem 
kíván kikötni a tárgyi eljárásban. - Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, 
abban az esetben a nyertes ajánlattevő által kiállított, ajánlatkérő képviselője által leigazolt végszámlát ajánlatkérő a Ptk. 6:130.§ (1)-(
2) bekezdései, valamint a 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (adóigazgatási eljárás részletszabályairól) figyelembevételével egyenlíti 
ki. - Nyertes Ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével kapcsolatban olyan költségeket, melyek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont). - Nyertes Ajánlattevő köteles 
tulajdonosi szerkezetét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3
) bekezdése alá tartozó ügyletekről ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatni.
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

21.1. A Kbt. 115. § (4) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot
. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 21.2. 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen. 21.3. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is
teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 21.4. Közös ajánlattétel 
esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben 
eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük 
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. 
Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást és az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát. 21.5
. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az 
EKRr. 10. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 21.6.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot tette. 21.7. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban 
nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 21.8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 21.9. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy 
Ajánlattevő jelölje meg az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ajánlattevő által ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatban azon rész számát szükséges rögzíteni amelyre Ajánlattevő ajánlatot 
tesz és amely rész tekintetében a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Amennyiben Ajánlattevő több 
rész tekintetében tesz ajánlatot és ezen több rész tekintetében a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe úgy a 
nyilatkozatot részenként külön-külön kell csatolni. Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nincsen ismert alvállalkozó, úgy 
Ajánlattevőnek a nyilatkozatot nem kell az ajánlatba becsatolni. 21.10. Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, az ajánlatot, vagy 
annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró személy tekintetében csatolja a címpéldányának/címpéldányainak vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát, vagy ezzel egyenértékű okiratot. Egyenértékű 
okirat: Nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében, vagy amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint
nincsen aláírási címpéldány/aláírási minta, úgy az ajánlathoz csatolni kell a) közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti 
vagy egyszerű másolati példányát vagy b) kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító 
dokumentumot. 21.11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre 
jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind 
a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes képviseleti 
jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, 
legalább kettőnek kell. 21.12. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták) amelyek használata javasolt. 
Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Az ajánlatnak a következő 
dokumentumokat kell tartalmaznia: Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőkat, hogy ajánlatukat elektronikus formában kötelesek 
benyújtani az EKR rendszeren keresztül. 21.13. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között
minden nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik. (www.ekr.gov.hu) 21.16. Amennyiben Ajánlattevő 
adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy csatolja(ák) – elektronikusan - az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati 
példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága 
igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére. 21.17. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 21.19. A műszaki specifikáció, az árazatlan 
költségvetési kiírás a közbeszerzési dokumentumban található. karakterkorlát miatt minden a KD-ban megadottak alapján

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: 60

2019.07.22 14:00

Nem




