Szabadtéri színpad kivitelezés AF (NYMJV)
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2017/126
Építési beruházás
Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

45000000-7
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.
2017.08.09.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

2017.07.24.
10601/2017

Regionális/helyi szintű

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
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Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: 4.17.01.01.05.
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari
kivitelezési munkái
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari
kivitelezési munkái engedélyes és kiviteli tervdokumentáció alapján, az alábbiak szerint
(MŰEMLÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS):
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- 104 m2 hasznos alapterületű műemléki épület helyreállítása;
- 1966 m2 össz. hasznos alapterületű vezérlő, nézőtér, színpad és kiszolgáló épület;
- 40 m2 szökőkút felújítás;
- 662 m2 alapterületű nézőtér;
- 987 fő + 2 fő akadálymentes nézőtéri férőhely;
- 388 m2 alapterületű (színpadi kiszolgáló tereket is magába foglaló) színpad;
- 47 fő számára alkalmas öltözők;
- 4 db vendégművészek számára fenntartott szoba;
- 1370 m2 térkő burkolás;
- 1850 m2 humusz terítés;
- 960 m2 gyepesítés;
- 48 db lombhullató fa és fenyő ültetése.
Műemléki törzsszám: 11015 (M II)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza. A részletes és teljes
feladat-meghatározás a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan
(hónap) 20
2 3. Az AF III.1.3) M2.a. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember átlagos jelenléte a munkaterületen a kötelezően előírt átlag 5 óra/hét időtartamot
meghaladóan (óra/hét) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” c.
felhívás keretében benyújtandó pályázat
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében
az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen eljárást
megindító felhívás feladásának napját követően keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok
csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell
vonatkozniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak
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szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015.
(X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 5 évben befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- műemléki törzsszám;
- mennyiség (m2);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (5) bek. rendelkezései).
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő
nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. a. szerinti
pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési
utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11)
bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés
nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat)
egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum
csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai
nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló
iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg
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aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő
részletezettséggel kell megadni: az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a
tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 16/5. pont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek.
rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3)
bek. rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, és legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett, műemlékkel kapcsolatos (műemléki épület helyreállítása) építési
munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, mely(ek) esetében a teljesítéssel
érintett hasznos alapterület nagysága (összesen) elérte a 70 m2 mennyiséget.
Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű
besorolást kell érteni.
Az alkalmasság igazolása legfeljebb 2 referencia mennyiségének (m2) összevonásával
teljesíthető.
M2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő,
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi
szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőkkel:
a. 1 fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. pontja szerinti:
Építési szakterület műemléki részszakterülete, jelölés: MV-É-M.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok
körében értékelésre kerül, figyelemmel a jelen felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra).
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a
teljes nettó ellenérték 0,5%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a. Nyertes ajánlattevő 30
napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni és
a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem
érvényesíthető).
Hibás teljesítési kötbér: a II.2.5) 3. pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése esetén:
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- a minimum előírás (munkaterületen kötelező jelenlét mértéke átlagosan min. 5 óra/hét) nem
teljesítése esetén fix. 30.000.000,- Ft;
- Vállalkozó minimum előírást meghaladó kötelezettségvállalásának nem teljesítése esetén fix.
15.000.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30. napot
meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul,
Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér
mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes
Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön
nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási
kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt - kötbérrel nem fedezett - kárainak megtérítésére is.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésének
időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek
kell lennie.
Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jólteljesítési
biztosíték a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jólteljesítési
biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés
teljesítésének időpontjáig (a garanciális időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani és
annak a garanciális időszak lejártának napjáig kell érvényesnek lennie.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes
ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.
A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az
előírt biztosítékot határidőben rendelkezésre fogja bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen közbeszerzés
alapján megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő a jelen
eljárás során tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.12)
pontban hivatkozott projekt konstrukció keretein belül biztosítja. A finanszírozás
utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség
100,000000 %-a.
Ajánlattevő jogosult - amennyiben igényelt előleget - egy előlegszámla, három részszámla és
egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, a szerződésben
foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás
5%-ának megfelelő összegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Az előlegszámla
vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés
időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az előlegszámlán is feltüntetni;
b) az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be,
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amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
c) a második részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be,
amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be,
amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
e) a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján
jogosult nyertes Ajánlattevő, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses
ellenérték 20%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.
Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás
során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény
nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden
esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott
rész/végszámla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás
teljesítése.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenységek
építési hatósági engedély-kötelesek, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási
jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2)
bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
c. 2003. évi XCII. törvény (Art.; különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. törvény (Ptk.);
e. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
f. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezete
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). Ajánlatkérő az
önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltak szerint a teljesítés határideje 210 nap a szerződés
hatályba lépésétől számítva.
2. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat
különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
3. III.1.3) M2. pont szerinti szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt
köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M
jogosultsággal/regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg (az
ajánlati biztosíték érvényesítése mellett), a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben
kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
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A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/08/09
(éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak. A
benyújtás helyére vonatkozó információt az I.3) pont tartalmazza. A benyújtás helye és a bontás
helye azonos. A benyújtás módjára vonatkozó adatokat a VI.3.4) pont tartalmaz.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) vonatozásában: relatív (fordított arányosítás: előny a
kisebb).
2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) vonatkozásában: relatív
(egyenes arányosítás: előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pontot, a +24 hónapot
elérő vagy meghaladó megajánlás egységesen 100 pontot kap.
3. Az AF III.1.3) M2. a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember átlagos jelenléte a munkaterületen a kötelezően előírt átlag 5 óra/hét időtartamot
meghaladóan (óra/hét) vonatkozásában: relatív (egyenes arányosítás: előny a nagyobb) azzal,
hogy 0 érték megajánlása 0 pontot, a +25 óra/hét értéket elérő megajánlás egységesen 100
pontot kap.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén.
Kamatot Ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell:
pénztári befizetés esetén a vonatkozó bizonylat másolati példányát, átutalás esetén ajánlattevő
bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban (közlemény: ajánlati
biztosíték - Szabadtéri színpad kivitelezés). Egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító
által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti
példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény eredeti példánya csatolandó. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét
egzakt módon tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (2) bek. alapján írásban, zárt csomagolásban, 1
db. eredeti, papír alapú és 1 db. egyező elektronikus (másolati) példányban kell benyújtani.
2. Az ajánlatnak aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint.
3. A Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az
ajánlathoz csatolni kell.
4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. Korm.rend. 13.§
irányadó (ellenkező esetben nemleges nyilatkozat csatolandó).
5. Csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy abban nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által a Ctv. 9.§ szerinti aláírás-mintáját. Adott
esetben meghatalmazás is csatolandó a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
6. Irányadóak a Kbt. 47.§ (2) bek. rendelkezései. Előírás az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatban történő benyújtása, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál.
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7. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok letöltése az eljárásban való
részvétel feltétele. A letöltést a kitöltött „Regisztrációs lap” jelen felhívás I.3) pontjában
megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldésével kell igazolni. Azon gazdasági
szereplő minősül érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti, vagy kiegészítő tájékoztatást kér,
vagy előzetes vitarendezési kérelmet nyújt be.
8. Csatolandó a kitöltött árazatlan költségvetés.
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek. alapján, a Kbt. 47.§ (2) bek.-re
figyelemmel.
10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha
a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Az ajánlati
biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában
foglalt rendelkezésekre, erre tekintettel hiánypótlásra nincsen lehetőség olyan esetben, ha és
amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
11. a II.2.5) pontok szerinti „Ár” jelentése: Ajánlati ár (nettó HUF).
12. A III.1.3. M1. pontja szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
13. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (OO255).
14. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget. Indoklás: tekintettel a jelen
közbeszerzés tárgyát képező munkák azonos jellegére, valamint az azokhoz kapcsolódó
egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre
bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű különös tekintettel arra,
hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás önálló műszaki egységet képez.
15. Tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazásra kerül.
16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA. A Kbt.
117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
16.1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bekezdése az
eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó;
16.2. 16.3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték.
16.4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül
meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az
ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az
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eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
16.5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi
határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében
jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
16.6. Az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
17. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában különösen a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. Nyertes Ajánlattevő területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes
védelmi idejére, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged
Ajánlatkérőnek a jelen beszerzés alapján elkészült valamennyi dokumentum felhasználására a
megajánlott ajánlati ár részeként.
19. Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a
tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”)! Az
egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
Csatolandóak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok.
21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy,
hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára. Az
ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás legalább az alábbi értéket
elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő
felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni a tárgyi építési beruházásra: legalább 200.000.000,HUF/kár és legalább 400.000.000,- HUF/év.
Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt
felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége
esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a jelen pontban rögzítetteknek megfelelően.
22. Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján (szakmai ajánlat):
- a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve és
cégszerűen aláírva (az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia
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kell az ajánlat adathordozón benyújtott elektronikus másolati példányának); és
- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi munkákat a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben
ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő (de
azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát
és részletes műszaki jellemzőit. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell
a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével.
23. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a III.1.3) M2. alapján megajánlott szakemberrel milyen
jogviszonyban áll.
24. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (adott esetben
nemleges nyilatkozat).
25. Konzultációra vonatkozó információk (helyszíni bejárás): Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során
helyszíni bejárásra ad lehetőséget, amelynek
- időpontja: Dátum: 2017.08.28. Helyi idő: 10:00
- találkozás helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz. (Szabadtéri színpad főbejárat)
26. Feltételes közbeszerzés:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a
körülményre, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és Ajánlatkérő a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a
körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a
közbeszerzés eredményességét függővé tette (a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba
lépése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését
felfüggesztő feltételként köti ki.
27. További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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