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Felhívás

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

DEK-708_6 db vízminőségvédelmi monitoring kút lét.Közbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000256492019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Baranyiné Dr. Szabó Dorottya

szabo.dorottya@fin.unideb.hu +36 52512700-73066

Egyéb:

Központi költségvetési szerv
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A Debreceni Egyetem a GINOP-2.3.3-15-2016-00028 sz. „Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont 
létrehozása” című projekt keretén belül, 6 db 15 m mély vízminőségvédelmi monitoring kút létrehozását tervezi a Debreceni Egyetem 
vagyonkezelésében lévő egyes kutatási telepein. A létrehozandó monitoring kutak oktatási-kutatási célból kerülnek kialakításra. A 
kúthálózat részét képezi egy olyan, hármas talaj-növény-klíma komponenseket vizsgáló rendszernek, amely a növények és a 
növénytermesztési tér vízgazdálkodásának viszonyát képes monitoringozni, a különböző környezeti hatások függvényében. A 
begyűjtött adatok egy mérnöki adatfeldolgozó központba kerülnek, ahol az oktatók, kutatók és hallgatók az adatok tárolását és 
feldolgozását végzik. A cél a monitoring folyamatok alatt megkapott, értékelt és számszerűsített adatok alapján, a területek 
paramétereit figyelembe vevő, optimális öntözési modellek megalkotása, a hatékonyabb növénytermesztés érdekében, de a 
környezetvédelmi szempontokat mégis szem előtt tartva. A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (
műszaki leírás és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgyát képező munka összefüggő és szorosan egymásra épülő munkafolyamatok egységét foglalja magában, melynek 
részekre bontása sem technológiailag, sem gazdaságilag nem megtérülő.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Tangazd. és Tájkutató Int., Pallag, Debrecen, hrsz.015,014, Látókép, Debrecen, hrsz.0319/3, 
Karcagi Kutatóint., Karcag, hrsz.01095/5, Nyíregyházi Kutatóint., Nyíregyháza, hrsz.0416/8

II.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:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Építési beruházás

DEK-708_6 db vízminőségvédelmi monitoring kút lét.

DEK-708_6 db vízminőségvédelmi monitoring kút létrehozása a GINOP-2.3.3-15-2016-00028 sz. projekt keretében

5

DEK-708_6 db vízminőségvédelmi monitoring kút lét.

Debreceni Tangazd. és Tájkutató Int., Pallag, Debrecen, hrsz.015,014, Látókép, Debrecen, hrsz.0319/3, 
Karcagi Kutatóint., Karcag, hrsz.01095/5, Nyíregyházi Kutatóint., Nyíregyháza, hrsz.0416/8
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján 
megjelent útmutatója szerint: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

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 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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a 
részajánlattételi lehetőséget: Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy-egy adott vízügyi objektum létrehozására, környezetének 
rendezésére és ezen 6 db monitoring kút egy központi felügyeleti rendszerhez való csatlakoztatására és telepítésére irányul, a 
munkaszervezési és a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság és a helyszíni vállalkozók közötti esetleges 
jogviták elkerülése érdekében nem célszerű a kivitelezési munkákra a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan jellegű 
kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, 
hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Az ajánlatkérőnek komoly térbeli és időbeli
organizációs elvárásai vannak a leendő kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő miatt, másrészt a területi adottságok 
miatt, harmadrészt a kiépítendő technológia összetettsége miatt.

Igen

Igen

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 30

Nem

Igen

5

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.3-15-2016-00028
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M.1.) AT köteles benyújtani a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 34. § (3) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) 
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a - megnevezését, - képzettségüket vagy végzettségüket igazoló okiratok 
másolatát, - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat, - a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak. AK 
felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni 
előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy 
származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges 
benyújtani. Az AT köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége
esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a 
nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. AK 
felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (2) bek. alkalmazására. Az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, 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 AT ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 114. § (2) bek-ben 
foglaltak alkalmazására. Az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat – a kizáró okok hatálya alá 
tartozást igazoló dokumentumokkal egyezően – kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kötelesek benyújtani, 
vagyis azokat ajánlattevőknek nem kell az ajánlatukban csatolni. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12. § (2) bek. alapján az 
alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 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 ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 424/2017. (XII.19.) 
Korm. rend. 13. § (4) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

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 Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha
a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy 
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell 
nyilatkozna, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában 
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el 
nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő 
tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra 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. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja 
alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban 
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:
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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

A Kbt.135.§(7) alapján nyertes AT a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.Az előleg a végszlából 
kerül levonásra.Nyertes AT 100%-os készültségi szint elérését,a sikeres műszaki átadás-átvételt és a vízjogi üzembe helyezési 
engedélyeztetési eljárás sikeres lefolytatását követően egy végszlát jogosult kiállítani.A szla kifizetése 30 napos fiz.határidő mellett 
átutalással,a Kbt.135.§(1)-(3)és(6)bek.,a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,és a szerződésben foglaltak szerint történik. Az eljárás keretében 
megvalósuló építési munkák engedélyköteles építési tevékenységek,ezért számlázása a „FORDÍTOTT ÁFA” szabályai szerint történik.A
szla kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014.(XI.5.) Kr-re.A támogatás intenzitása 100%. A vállalkozási szerz. 
egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő felek átalánydíjban állapodnak meg,a szerz. nem tételes elszámolású és a kifizetések 
pénzneme: HUF. Részletes fizetési feltételek: szerződéstervezetben.

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

AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki. Jótállási időtartama: min. 36 hónap. Nyertes AT-nek jótállási kötelezettsége a szerződés 
teljesítésétől számítva 36 + a megajánlásának megfelelő hónapra terjed ki. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdéses alapján a nyertes Ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős, a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Késedelmi 
kötbér: A szerződésben rögzített véghatáridő túllépése esetén nyertes AT, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik
1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér 
maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a 
nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek további előírásait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább: - 1 fő olyan szakembert, aki vízgazdálkodási építmények 
építésére és/vagy átalakítására, és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy 
lebontására és/vagy elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák műszaki vezetésében legalább 36 hónap gyakorlati idővel 
rendelkezik. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor 
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. A 
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján 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.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8
) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.AK jelen eljárás ajánlattételi felhívását közvetlenül, írásban, EKR-en keresztül elektronikus úton küldi meg az AT-k részére. 2.
Az ajánlat elkészítésére az EKR szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Kr. irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://
ekr.gov.hu) nyújthatók be. 3.A Kbt. 47.§(2), és az EKR. r. 10.§(1)bek alapján, a dok.-ok benyújthatók az EKR-ben kitöltött 
elektronikus űrlap alkalmazásával, v. -ha elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre- a papíralapú dokumentum egyszerű 
elektronikus másolata formájában. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos v.mennyi költség AT-t terheli. 4.Folyamatban levő 
változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat csatolandó. 5.Csatolni kell az AT nevében aláíró személy aláírási címpéldányát, v. 
aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba v. közokiratba foglalt meghatalmazást. 6.Ha 
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős 
magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 7.AK felhívja a figyelmet a Kbt.115.§(4) 
bek-re: jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazd. szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, de az ajánlattételre felhívott gazd. szereplő olyan gazd. szereplővel tehet közös 
ajánlatot, amelynek AK nem küldött ajánlattételi felhívást. 8.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) bek.von. 9.Hiánypótlás a 
Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében AK nem 
köteles újabb hiánypótlást elrendelni. 10.Közös ajánlattétel esetén csatolandó a közös ajánlattételről szóló megállapodás. (Kbt.35
.§, 424/2017.(XII.19.) Kr. 13.§(3) bek). 11.A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a
Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. A felolvasólap „Nettó ajánlati ár (Ft)”sorában az Összesítő ÁFA nélkül számított „Nettó 
vállalási ár HUF” sorára kapott értéket szükséges feltüntetni. 12.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésekben 
foglaltakat. 13.Ha az AK a megküldött írásbeli összegezésben a második legkedvezőbb AT-t is meghatározza, akkor az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel köti meg
a szerződést. 14.A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év mértékű teljes körű 
építési-szerelési felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjára. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. 15.
AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania,melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett 
megajánlása egyértelműen megállapítható. E körben AT-nek be kell nyújtania: -az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT 
által beárazva pdf ÉS xls formátumban egyaránt. 16.Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek. szerint. AK a Kbt. 114. 
§ (6) bek. szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. AK helyszíni bejárást, ill. 
konzultációt nem tart. 17.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k von. 18.Az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dok.-ban meghatározott időpontokra a közép-európai idő (CET) az irányadó. AK napon naptári napot ért. 19.AK 
felhívja AT figyelmét, h. a Kbt.114.§ (8) bek. teljesülése esetén AK köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 20.AK 
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 21.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének napján 

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

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:

Nem

2019.04.10 14:00

HU

60

2019.04.10 16:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

hatályos Kbt., a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerint kell eljárni. 22.FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese, lajstromszáma:
00717.




