
EKR000189282018

Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.knpi.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax: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

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000189282018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Kecskemét HU331 6000

Liszt Ferenc Utca 19.

Ugró Sándor

titkarsag@knp.hu +36 76482611

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Budapest 1022

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Szabó Zsolt

dr.szabo.zsolt@imperialkft.hu
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45111100-9

45247112-8

45221250-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, 
jótállás) egyaránt ésszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának jellege, műszaki egysége sem teszi lehetővé.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Apaj település külterülete a Felső-kiskunsági puszta területegysége, Pest megye. A pontos helyrajzi 
számokat a kivitelezési dokumentációban megadott tulajdoni lapok tartalmazzák.

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:

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

Környezetvédelem

Építési beruházás

VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés

Vállalkozási szerződés a „Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén” című és VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.

2020.12.31

VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 kivitelezés
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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 kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek 
felszámolása kivitelezési munkáinak ellátására a „Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című és VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében az 
alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint: - Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.: 958 210 m2, - Tereprendezés 
jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, 
szállítással, 0-1600,0 m között, 50,0 m-ig: 50 695 m3, - Beavatkozási területen a talaj felső rétegének lazítása, boronálása: 426 520 m2 
A rehabilitációval érintett célterület mintegy 2831 hektár, teljes egészében védett természeti terület, a Kiskunsági Nemzeti Park része.
Ebből a tényleges beavatkozási terület, vagyis a meglévő árkok, csatornák és töltéseik nyomvonala 347,2 ha. Ezen felül várhatóan 
mintegy 25,21 ha, a csatornákkal és töltéseikkel határos közlekedési sáv területét érinti a beavatkozás. Ez összesen mintegy 362 ha. A 
megszüntetésre váró vonalas létesítmények (csatornák és árkok, valamint töltéseik) hossza összesen mintegy 140 km. A csatornák és 
árkok megszüntetése úgy történik, hogy a kialakítás során egykor töltésként felhalmozott földanyag helyben visszakerül, közel eredeti 
helyére. A töltések bontása során mintegy 53 487 m3 kitermelt földanyag keletkezik, mely teljes egészében a csatornák és árkok 
betemetésére, építésére felhasználható. • E1-es terület: o betöltésre kerül összességében mintegy 4,5 km csatorna • E2-es terület: o 
betöltésre kerül összességében mintegy 17,9 km csatorna o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 22.800 m3 depo o elbontásra 
kerül 11 db zsilip, 1 db 7x10 m-es átjáró, 1 db 7x7 m-es betonburkolat, 1 db átjáró korláttal, 30 m-es mederbiztosítás, 2 db áteresz, 
illetve 2db szivattyúállás • K1-es terület: o betöltésre kerül összességében mintegy 43,7 km csatorna o elbontásra, illetve betöltésre 
kerül mintegy 22.900 m3 depo o elbontásra kerül 1 db 10 m-es áteresz, 1 db 5 m és 1 db 2 m áteresz, illetve 1 db 15 m áteresz 
zsilippel • K2-es terület: o betöltésre kerül összességében mintegy 17,3 km csatorna o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 
25.300 m3 depo • K3-as terület: o betöltésre kerül összességében mintegy 9,8 km csatorna o elbontásra, illetve betöltésre kerül 
mintegy 19.900 m3 depo o elbontásra kerül 2-2 db 10 m illetve 20 m-es áteresz, 1 db 8 m-es áteresz, 3 db 5 m-es áteresz és 1 db 3 
m-es áteresz, 1 db zsilip és 20*15 m-es burkolat • D-K4-es terület: o betöltésre kerül összességében mintegy 22,5 km csatorna o 
elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 25.300 m3 depo ▪ elbontásra kerül 7 db 20 m-es áteresz, melyből 4 db zsilippel, 2 db 8 m 
áteresz, 4 db 5 m áteresz, acélszerkezetű híd, kerékvetők, 1 db 15 m-es áteresz, 1 db 10 m-es áteresz • K5-ös terület: o betöltésre 
kerül összességében mintegy 17,5 km csatorna o elbontásra, illetve betöltésre kerül mintegy 26.300 m3 depo ▪ elbontásra kerül 4 db 5
m-es áteresz, híd beton maradványa, kerékvetők, zsilipek 15 m-es áteresszel, zsilip mederburkolattal, acélszerkezetű híd beton 
törmelékkel, 1 db 15 m-es áteresz A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. 
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációt, valamint a jogerős vízjogi megszüntetési 
engedélyt és újrahasznosítási engedélyt is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45112500-0

45112310-1

45112200-7

45112400-9

Apaj település külterülete a Felső-kiskunsági puszta területegysége, Pest megye. A pontos helyrajzi 
számokat a kivitelezési dokumentációban megadott tulajdoni lapok tartalmazzák.

Igen

Igen

2. Az M/2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai 
tapasztalata bontási és/vagy földmunkát is tartalmazó mélyépítési és/vagy 
vízépítési munkák teljesítésében (db, max. 3 db)

15

3. Jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap - max. 60 hónap) 15
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A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 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) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 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. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az 
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/
vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) 
támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt
(közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok az eljárás során következett 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 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:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

2018.07.31 2020.12.31

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt
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Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha: M/1.) a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben összesen 
rendelkezik minimum 50 000 m2 területen végzett gépi földmunka elvégzését is tartalmazó, mélyépítési és/vagy vízépítési tárgyú, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával; A referencia vonatkozásában az előírt minimumkövetelmények 
egy vagy több referenciával is teljesíthetők. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában 
foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi 
figyelembe. M/2.) az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek között van minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (
IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-VZ kódjelű (vagy 
ezzel egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1.) Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági 
követelménynek való megfelelést: a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjában foglaltak értelmében az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (mélyépítési és/vagy 
vízépítési kivitelezési munka) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a 
teljesített építési beruházások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő 
alátámasztása. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbi információkat kell tartalmaznia: - a teljesítés 
kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban) - a teljesítés helye - a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, 
kapcsolattartó személy megnevezése, telefonszáma vagy e-mail címe) - az építési beruházás tárgya - az építési beruházás mennyisége (
rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható 
legyen (közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett egyenkénti teljesítés rövid 
műszaki tartalma is) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 
teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 
részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 
egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
25. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az 
ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. M/2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 
(2) bek. b) pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek 
megnevezése, képzettségük igazolása az iskolai oklevél másolatának benyújtásával, szakmai tapasztalatuk szakmai önéletrajzban 
történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat. A szakember(eke)t bemutató nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a szakember nevét, továbbá nyilatkozni kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 
megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában, a tevékenység végzéséhez 
szükséges jogosultsággal pedig a beruházás megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Ha az adott szakember az 
ajánlat benyújtásának időpontjában már rendelkezik a kamarai nyilvántartásba vétellel, alkalmasságát a nyilvántartási szám, továbbá 
az annak ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési út megadásával is igazolhatja. Ebben az esetben a képzettség, szakmai 
tapasztalat igazolása nem szükséges, iskolai oklevelet, szakmai önéletrajzot benyújtani nem kell. Ha az adott szakember az ajánlat 
benyújtásakor már rendelkezik a kamarai nyilvántartásba vétellel, de annak ellenőrzésére a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti 
nyilvántartásokban nincs mód, akkor be kell nyújtani a névjegyzékbe vételt és annak érvényességét igazoló kamarai határozatot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban.

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

közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben 
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 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. Az előírt kizáró okok fenn nem állása igazolható az EKRr. 12.§ (2) bekezdésében 
foglalt módon is. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben
részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban 
foglaltakra.
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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

Ajánlatkérő a szerződést a VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 projektből, utófinanszírozással kívánja finanszírozni. Előleg: 50%. Nincs 
fordított ÁFA fizetés. Az esetleges előlegszámlán kívül 3 db részszámla és a végszámla állítható ki. Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő a 
nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást 
- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-
ában foglaltak szerint teljesíti. A további előírásokat a részletes felhívás és a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Késedelmi kötbér: 0,2 %/nap, legfeljebb 30 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: 10 %. Meghiúsulási kötbér: 20 %. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékben. Kellékszavatosság. Jótállás: legalább 36 hónap. Jóteljesítési biztosíték: 1 %. A biztosítékok 
határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. A szerződés 
biztosítékaival kapcsolatos további előírásokat a részletes felhívás és a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevő kötelezettsége valamennyi szakági felelős műszaki vezető biztosítása a 
teljesítéshez, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az 
előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében 
foglaltak értelmében amennyiben az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő 
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy 
nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat. A gazdasági szereplő által ajánlatában - az ajánlatkérő erre vonatkozó, a 
Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró 
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások 
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtja, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolható az EKRr. 
12.§ (2) bekezdésében foglalt módon is.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a jelen eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve az EKRr. 3.§ (1) bekezdésében foglalt eseteket. 
Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az 
ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: - olvasható és nem 
szerkeszthető *.pdf formátum, - az árazott költségvetéseket *.xls vagy *.xlsx fájlformátumban is kérjük benyújtani. 2. Az 
ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult 
személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése]. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (kapacitást biztosító szervezet) által tett nyilatkozatokat az EKRr-ben 
foglaltaknak megfelelően kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. 2. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) 
bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése 
érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem 
alkalmazandók. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a (azokat a) részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi 
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 4. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással 
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. 5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont szerint értékeli (Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont). Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0
-10. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 7. A közbeszerzési eljárás és az 
ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. 
Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő 
cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által 
elfogadott szövege a következő: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával 
minden tekintetben megegyezik.” 8. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. 9. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára legalább a megajánlott egyösszegű nettó ajánlati árat elérő évenkénti és legalább ezen összeg 30%-
át elérő káreseményenkénti mértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 10. Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). Felhívjuk a figyelmet, hogy a további közbeszerzési dokumentumként 
feltöltött részletes ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció további információkat tartalmaz, melyek az EKR-ben 
alkalmazott karakterkorlátozás miatt itt nem volt megjeleníthető, de amelyek az eljárás során, továbbá a szerződéskötés, 
teljesítés időszakában irányadóak, figyelembe vételük az ajánlattételhez szükséges.

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)171

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2018.06.28 10:00

HU

60

2018.06.28 12:00

Nem
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