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Felhívás

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax: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

Lovászi Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Légópince felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000724212019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Lovászi Község Önkormányzata EKRSZ_
85813395

Lovászi HU 8878

Kútfej Utca 112

Fröhlich Klára

drfrohlichklara@upcmail.hu +36 305686325

Regionális/helyi szintű



EKR000724212019

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Fogadóépület felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

8878 Lovászi, 520.,522/2.,3.,4.,10., 530/5., 544/18 hrsz-ú ingatlanokII.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
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Légópince felújítása

Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, 
turisztikai attrakció kialakítása céljából, három részajánlattétel biztosításával. Mindhárom rész vonatkozásában: Megrendelő a Kbt. 53.
§ (5)-(6) bekezdésre hivatkozással rögzíti, hogy támogatási szerződés módosításra vonatkozó igényt nyújtott be a jelen közbeszerzés 
tárgyát képező beruházás megvalósítása érdekében. A fejlesztés megvalósítására 100,000000 %-ban támogatásból kerül sor (a 
megvalósított közbeszerzés: feltételes közbeszerzés). A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a támogatási szerződés 
módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell 
tekinteni, amelyre az ajánlatkérő/Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. 
Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdésére való hivatkozással a támogatási szerződés-módosítás megkötését vagy azzal egyenértékű 
dokumentum kézhezvételét a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződés hatályba lépésének felfüggesztő 
feltételeként kiköti. A Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdésre tekintettel munkavégzés, anyagrendelés illetve bármely a szerződés teljesítését 
elősegítő cselekmény kizárólag Vállalkozó saját kockázatára és költségére történhet.

2020.05.31

8878 Lovászi, 522/2.,3.,4.,10. hrsz-ú ingatlanok
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Pincelejárat felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 300 nap, de legkésőbb 2020. május 31-ig. Megrendelő 
előteljesítést elfogad.

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:

70Vállalkozói díj/nettó HUF

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, 
turisztikai attrakció kialakítása céljából. Fogadóépület felújítás 58,70 nm hasznos alapterületen, amely a teljes komplexum 
központjakét fog funkcionálni. Új padozat víz-és hőszigetelés, új válaszfalrendszer készül, új belső vakolattal, festéssel, burkolással. A 
homlokzat 18 cm vastag szálas hőszigetelést kap, a lábazat XPS szigeteléssel kerül hőszigetelésre.Az épület fő funkciója a 
komplexumhoz tartozó jegypénztár, valamint kiállítás interaktív bemutatótér kialakítása. Az épülethez térkővel burkolt járda vezet az 
újonnan kialakított akadálymentes parkolótól (épület akadálymentes megközelítése). Az épületben akadálymentes vizesblokk, valamint
ffi és női WC is kialakításra kerül. A fogadóépülettől keletre található kis melléképület elbontásra kerül. Részletesen a 
műszaki-szakmai dokumentációban.

Igen

Igen

jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20

Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt 
jótállási idő alatt (24 óra és 72 óra között megadva, előny a kisebb)/óra

10

Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019
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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:

70Vállalkozói díj/nettó HUF

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, 
turisztikai attrakció kialakítása céljából. Légvédelmi pincerendszer bejárati építményeinek, illetve főbejárati folyosó szakaszának 
felújítása az első zsiliphelyiségig. A keleti bejárattól induló és az első zsilipkamráig tartó (azt magába foglaló) 37 m hosszúságú 
bejárati folyosó szakasz felújításra kerül. Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

44000000-0

Fő CPV-kód:

8878 Lovászi, 520., 530/5 hrszú ingatlanok

Igen

Igen

jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20

Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt 
jótállási idő alatt (24 óra és 72 óra között megadva, előny a kisebb)/óra

10

Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019
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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:

70Vállalkozói díj (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Ajánlatkérő a település területén lévő légvédelmi pincerendszer és csatlakozó építményeinek, létesítményeinek felújítását tervezi, 
turisztikai attrakció kialakítása céljából. A parkoló felújításra kerül 530 nm burkolt területen, a látogatók autói valamint buszok 
fogadása céljából. A jelenlegi zúzottköves felület további 5 cm zúzottkő terítést kap, a felület pedig új szegélykővel lehatárolásra kerül.
A telken álló fák megmaradnak. Részletesen a műszaki-szakmai dokumentációban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Parkoló kialakításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 300 nap, de legkésőbb 2020. május 31-ig. Megrendelő 
előteljesítést elfogad.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

8878 Lovászi, 544/18 hrsz.

Igen

Igen

Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 20

Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt 
jótállási idő alatt (24 óra és 72 óra között megadva, előny a kisebb)/óra

10

Nem

Igen

300

Nem

Nem
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

V.2. pontfolytatása: Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) k pont kb alpont, 66. § (2) bekezdés, 67. § (4) bekezdés, 
folyamatban lévő változás-bejegyzés, továbbá Kbt. 35. § szerint. Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdéseire, csatolandó az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási címpéldány, nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) g.) -k.) m.) 
és q.) pontok tekintetében (ajánlatkérő a kizáró okok fennállását e pontok tekintetében vizsgálja), szükség esetén a Kbt. 64. § szerint 
szükség esetén öntisztázás dokumentuma is csatolandó.

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

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b.) vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b.) 
vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (vagyis a Kbt. 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni). A Kbt. 114. § (2) bekezdés 
alapján 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat 
megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q.) 
pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi - EKR rendszerben 
lefolytatott - eljárásban elektronikusan benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben
a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 300 nap, de legkésőbb 2020. május 31-ig. Megrendelő 
előteljesítést elfogad.

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

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019
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IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII
.31.) Korm. rendelet - a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény - az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet - az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, - Támogató okirat/Támogatási szerződés Támogatás intenzitása:100,000000% 
finanszírozás módja: utófinanszírozás. előleg mértéke: nettó ellenszolgáltatás 5 %-a

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

Amennyiben Ajánlattevő a befejezés határidejét neki felróható okból elmulasztja, Ajánlatkérőt naponta a nettó vállalási díj 0,5 %-nak 
megfelelő mértékű összeg illeti meg késedelmi kötbérként. A késedelembe esés 15. napján Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, 
Ajánlattevő pedig köteles a nettó vállalási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérőnek. Elállás esetén 
Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni. Bejelentési kötbér: mértéke: nettó 100.000,-Ft/ elmulasztott 
alvállalkozói bejelentés vagy nyilatkozat Jótállás: A Kivitelezés vonatkozásában Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételtől 
számított legalább 24 hónap jótállást (ajánlattevő megajánlásának függvényében - bírálati részszempont szerintit) köteles vállalni.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.06.21

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi 
felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító
felhívást. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6) bekezdés a.) b.)pontra 
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. Ajánlatkérő az eljárásban előírja az ismert alvállalkozók 
megnevezését. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire. 4. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 5. A Kbt. 71.§ (6) 
bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a helyszín egyedi – 
EKR-ben megküldött kommunikációs eljárási cselekményként kezdeményezett - kérelemre munkanapokon megtekinthető. 7. 
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési 
eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme (legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/év mértékű 
építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem 
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést 
jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltakra. 9. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása 
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell gyártói katalógussal. 10. Adható pontszám alsó és 
felső határa: 0,00-10,00 Értékelés módszere valamennyi részszempont esetén: arányosítás, a dokumentációban meghatározottak 
szerint. 11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr.Fröhlich Klára LL.M. ügyvéd lajstromszám: 00321 
drfrohlichklara@upcmail.hu folyt.: III.1.1. pont

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)

HU

60
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Nem




