vA

rrl LKozASr sznRz6o r s

amely letrejOtt

egyrdszr6l a

Bdnyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szekhelye: 1126
Budapest, Tartsay vilmos u. 3. I. effi., cegjegyzekszama.. 0l-09-90g199,
k6pviseli: Czemin Miklos rigyvezeto igazgato) mint megrendelo (a
tov6bbiakban : Megrendel6)

m6sreszrol

a Lukics 6s Tfrsa Kft.

(szekherye. 769l p6cs, M6lado u. 41.
cdgSegyzekszama'.02-09-061045, kepviseli: Lukics J6nos) mint v6llalkozo (a
tovibbiakban : Villalkoz6)

kozott az alulirott napon az alihbi feltetelekkel.

I.
El6zm6nyek

1.1.

Megrendel6, mint aj6nlatkero 2017.6prilis 13-6n nyilt kozbeszerzesi eljar6st inditott a
,,Mdnfa, Budafai meddcihanyo erdzifvedelme rtizstiben t\rttlnri gabion falak
I d t e s it ti sdv e l " thr gy itban.
Megrendelo a kozbeszerz6si eljir6sban benyujtott ajdnlatokat megvizsgdlta, egym6ssal
dsszevetette, es ddnteset az elbiralast kdvetoen, 2017. junius l-en kihirdette.
Megrendel6 kdzbeszerzdsi eljiriisban hozott dontese szerint az eljar6s nyertes
ajanlattevoje a Vallalkozo lett.
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Jelen szerzodes

a

hivatkozott kozbeszerzesi elj6r6sban meghat6rozott feladatok
v6grehajt6s6ra vonatkozik. A szerz6d6s elv6laszthatatlan reszlt kepezi a Megrendelo
iital kdzzetett aj6nlati felhiv6s (1. sz. melleklet), a Vallalkozonak, mint nyertes
aj6nlattev6nek az elj6r6sban Megbizo rendelkezesere bocs6tott ajanlatabol a Felolvaso
lap es a Reszletes qilnlat (2. sz. melleklet).
E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezdsek ds feltetelek jelen szerzodds
reszdt k6pezik, a Felek szerzodeses jogviszonyira ir6nyado rendelkezeseket
tartalmaznak. Ellentmond6s eset6n elsodlegesen az afinlati felhiv6sban foglaltak az
i16nyadoak.

I
Szerz6d6s

tirgya
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Az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzdsi eljaras eredmdnyekent Megrendelo
megrendeli, V6llalkozo pedig elvillalja a M6nfa, Budafai meddoh6nyo erozi6vddelme
rdzstiben tdrten6 gabion falak letesitesevel targyri feladatok vegrehajt6sat, azaz a
t6jrendezes alatt lev6 meddohinyo vizer6zioval kirositott rezsiifeltileteinek vddelme
erdekeben [rj vizrendezes kialakit6s6t a Csillagterv Kft. altal keszitett }y'rT-l6l2}l6
sz6m0, ,,Budafai meddcihanyo ddli oldal vizrendezdse miiszaki beat,cttkozasi tert,,
miiszaki leiras ds mellekletei" cimti dokumenticioban es ezen dokumenticio
kiegesziteseben foglaltak szerint.
Vallalkozo a munk6k megkezd6se elott napl6t nyit, amelyben minden feladat,
elvegzett munka r6gzitdsre kerul.

2.3

A

viillalkozoi tevekenyseg befejezesenek veghat6rideje. 2017. augusztus

15.

Megrendel6 el6telj esitest elfogad.
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Reszteljesites: Szerz6d6 Felek legkesobb 2017. jirnius 3O-an r6sz miiszaki 6tveteli
eljaras tartanak, mely sor6n jegyzokdnyvezik a munk6k keszultsegi fok6t.

IIL
Vrillalkozr{si dij
うＤ

A v6llalkoz6si dij mag6ban

6s

foglalja

fizet6si felt6telek

a Vdllalkozo jelen szerz6d6s teljesitesevel

kapcsolatosan lelmenilt valamennyi koltseg6t, a Megrendelot
tflmenoen tovabbi fizetesi kdtelezettseg nem terheli.
3.2.

a v6llalkozasi dijon

A villalkozasi dij I 6.435.000 Ft + AFA, azaz Tizenhatmillio-n egyszinharmincdt-ezer
forint + AFA. A v6llalkozoi tev6kenyseg 6tal6nydijas.

A 2.4. pontban rdgzitett eljar6s alapjiln V6llalkozo szitmla kibocs6jt6s6ra jogosult. A
sz6mla a hivatkozott elj6r6s sor6n lelvett jegyz6kdnyvben szerepl6 mennyis6gek 6s a
12. soraiban rdgzitett tevekenysegek
Villalkozo iital a Reszletes aj6nlat l.
egy sdgdrai n ak szor zatakent kerul meghatiroz6sra.

A

m6sodik szbmla a teljes villalkozoi tev6kenys6g befejezes6t kovetoen tartott
miiszaki etadis-etveteli eljaras eredmdnyess6ge (mennyisegi vagy minosegi
hiinyossigot nem tartalmazo jegyz6kdnyv) eseten allithato ki. A m6sodik szdmla
erteke a 3.2. pont elso bekezdeseben rdgzitett v6llalkozasi dij 6,s az elso szdmla
ertekenek kril6nbsege.
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Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzodes AFA m6rt6kdre, illetve megfizet6sdre vonatkozo
rendelkezesei a mindenkori hat6lyos af e torv6nynek megfelelo tartalommal,
szdvegez6ssel es ertelmez6ssel kepezik a szerzodds rdszet. Amennyiben az AFA
mertek6re, illetve megfizetes6re vonatkozo jogszab6lyi eloir6sok, 6116sfoglal6sok,
ertelmezdsek modosuln6nak, ugy jelen szerzodes vonatkozo rendelkezeseit annak
megfeleloen, a felek krildn szerzodesmodosit6s nelkril is automatikusan m6dositottnak
6s kotelez5en alkalmazandonak tekintik.
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Megrendelo a szerzodds teljesites6nek elismereserol (teljesitesigazolis) vagy az
elismeres megtagad6s6rol legkesobb a Villalkozo teljesitesetol vagy az errol szolo
ir6sbeli 6rtesites kezhezvetelet6l szimitott tizen6t napon beli.il i16sban koteles
nyilatkozni.
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Villalkozo nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6des teljesitesdvel 6sszeftiggesben
olyan koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felteteleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintet6ben menilnek fel, ds amelyek a
V6llalkozo adokoteles j6vedelmenek csdkkentesere alkalmasak.
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Villalkozo a szerzodes teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendelo szamara megismerhetove teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti
rigyl et ekr6 I az ajinlatkerot hal ad ektal anu I ert esit i.
IV.
Szerz6d6sszeg6s, felelSss69

4.1

A Megrendelo a

szerzodestol birmikor el6llhat, koteles azonban a Vallalkozo

kirit

megt6riteni.

42

Ha a Megrendel6 a szerz6destol azert 6ll el, mert a teljesitesi veghatdridolreszhatarido
lejarta el6tt nyilvanvalovi v6lt, hogy a V6llalkozo a munkit csak olyan sz6mottevo
C)ldal:2/6
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kesessel tudja elvegezni, hogy a teljesites emiatt a Megrendel6nek mdr nem 6ll
erdekeben, a Megrendelo a szerzodesszeg6sre vonatkozo szabiilyok szerint k6rteritest
kdvetelhet.

4.3.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendelo a V6llalkozo ismetelt es/vagy sirlyos
szerzodesszegese eseten jogosult a Vallalkozohoz intezett ir6sbeli nyilatkozattal a
szerzodest6l elallni

4.4.

Ajinlatkero a teljesites elmaradds6val kapcsolatos ig6nyekre teljesitesi biztositekot kot
ki, melynek merteke a szerz6des szerinti, tartaldkkeret es 6fa nelktil sz6mitott
ellenszolg6ltatis Soh-a, Maz 821.750 forint a kozbeszerzesekr5l szolo 2011. evi
CVIII. tdrveny (a tovebbiakban Kbt.) 126. g (6) bekezdes a) pont szerint.
A biztositek a V6llalkozo viiaszt6sa szerint teljesitheto a pdnzdsszegnek a Megrendelo
Magyar Allamkincstdrnii vezetett 10032000-0028801l-00000024 szimir sz-imliljira
tdrteno befizetessel, bankgarancia biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerz6des alapj6n
kiillitott - keszfrzeto kezessegvrillal6st tartalmazo - kotelezvdnnyel. V6llalkozo a
teljesitesi biztositekot jelen szerzodds mindket fel altali al6ir6sakor k6teles nyfjtani.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltetlen ds visszavonhatatlan fizetesre vonatkozo
kotelezettsegv6llal6st kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsg6lata nelkrili fizetesi
kdtelezetts egr e, az al6bbi min i mil i s tartalo mmal
:

pontos hivatkoz6s

a

jelen szerzod6sre,

azt, hogy a biztositek a Villalkozo teljesitesi kotelezettsegei biztositekaul
szolg6l,
a Megrendelo, mi nt Kedvezme ny ezettl I ogo sult megj elo I eset,
a v6llalt fizetesi 6sszegdt,

az erv 6ny essegi idej et,
nyi latkozatot, hogy feltetel nelktil i 6 s vi s szavonhatatlan,
nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmlnyezett elso igenybejelentesere kifogas
es vita nelkul a v6llalt fizet6si osszeghat6raig b6rmilyen dsszeget, vagy
osszegeket az ig6nybejelentestol sz6mitott 5 banki munkanapon beltil
kifizetnek a Kedvezmenyezettnek anelktil, hogy a kdvetel6s alapjat vagy
indok6t bizonyitania kelljen.

A biztosit6si szerz6des alapj6n ki6llitott - kdszfizeto kezessdgv6llal6st tartalmazo kotelezvenynek a biztositek jellegeb6l adodo lehet6seg szerint ugyancsak
tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A teljesitesi biztositek visszafizetese, - ha a V6llalkozo a pdnzosszeget az Ajdnlatkero
szimlilira teljesitette - az idoben utolso teljesites igazoliisi jegyzok6nyv Megrendel6
iiltali al6irirs6t koveto 30 nap elteltevel v6lik esedekess6. Amennyiben a v6llalkozo a
teljesitesi biztositdkot bankgarancia biztosit6sdval, vagy biztosit6si szerzodes alapj6n
ki6llitott - keszfizeto kezessegvillal6st tarlalmazo - kotelezv6nnyel teljesitette, fgy
annak a szerzodds 2.3. pontjaban r6gzitett befejezesi hataridot6l szdmitott 30 napig
ervenyesnek kell lennie.
4 .5

.

V6llalkozot a neki felrohato okok miatt , a szerzod6sben rdgzitett telj esitesi hatiridohoz
kepest bekdvetkezett kesedelmes teljesites eset6n k6tberfizet6si kOtelezetts6g terheli,
melynek merteke a 3.2. pont szerint a teljes feladatra meghatilrozott netto (afe
mentes) dij 0,So/o-a kesedelmi naponkdnt, de 6sszesen maximum annak 5%.
Amennyiben a kdsedelem idejere fizetett kotber merteke osszesen eleri a teljes
viillalkozisi dij syo-eL Megrendelo jogosult a V6llalkozohoz intezett ir6sbeli
nyilatkozattal el6llni a szerz6d6st6l.
Oldali 3/6
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4.6

Megrendelo - az egyidejiileg is 6rvdnyesitheto - 4.4. - 4.5. - pontban jelolt kotbert
meghalado kirat jogosult a V6llalkozoval szemben ervenyesiteni.

4.7

V6llalkozonak

a

szerzodds teljes idotartama

alatt rendelkeznie kell

legalabb

3,0 MFt/karesemdny es legalabb 10,0 MFt/ev mertekii felelossegbiztosit6ssal.

Villalkozot a jelen szerzod6s teljesitdse sor6n a Megrendelonek vagy harmadik
szem6lyeknek okozott kirokert teljes k6rteritesi felelosseg terheli. A V6llalkozo
k6rteritesi lelelossege kiterjed a Megrendelo altal elszenvedett azon k6rokra is,
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amelyek V6llalkozo gondatlan adatszolg6ltatis6val osszefuggdsben meniltek fel.
49

Megrendelo jogosult ds egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sztikseges olyan
hat6ridovel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6sirol
gondoskodni tudjon - ha V6llalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlentil t6bb mint 25%os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemdly vagy
szemdlyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben a Kbt. 62. $ (1)
bekezdds k) kb) alpont szerinti feltetel fennall.
Felek rdgzitik, hogy Megrendelo a felmond6st kozl6 lev6lben koteles megjel6lni, hogy
azonnali hatallyal vagy felmond6si id6 kozbeiktat6s6val kiv6nja a szerzodest
megsztintetni. A fentiek szerinti felmondds eset6n a V6llalkozo a szerzodls
megszrinese elott m6r teljesitett szolg6ltat6s szerzoddsszeni penzbeli ellenertekere
jogosult.

v.
A felek egy6b jogai
5.1

う４

くフ

53

6s kiitelezetts6ge

Megrendelo, valamint a Nemzeti Fejlesztesi Minisztdrium, illetve az altaluk kijelolt
szervezet vagy szem6ly jogosult a V6llalkozo, illetve annak alv6llalkozoi
tev6kenyseget es munkavdgzes6t ellenorizni. V6llalkozo nem mentestil a felelosseg
alol, ha a Megrendelo az ellenorz6st elmulasztotta vagy nem megfeleloen vdgezte el.

Megrendel5 a v6llalkoz6si dijat
megfi zetni V6llalkozonak.

a jelen

szerzod6sben foglaltak szerint koteles

V6llalkozo koteles a Megrendelot minden olyan korulmenyrol halad6ktalanul
6rtesiteni, amely a teljesitds eredmenyesseget, vagy kello idore valo elvdgz6sdt
veszdlyezteti vagy gatolj a.

vI.
Alvillalkoz6k
61

V6llalkozo a Kbt. 138. $ (3) bekezdesben foglaltak figyelembe vetelevel jogosult
alv6llalkozo bevonis6ra.

vII.
A felek egyiittmiikiid6se
71

A szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzoddsben foglaltak
maradektalan megval6sit6sa erdekeben szrikseg szerint folyamatosan egyrittmukddnek.
Ennek megfeleloen idoben ti$ekoztatjirk egym6st, nem csup6n a jelen szerzoddsben
foglaltak teljesiteserol, hanem minden olyan kerdesrol (t6ny, adat, korulmeny), amely
a szerzodds teljesitesere kihat6ssal lehet.

Oldal!4/6
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A VAHalkoz6 kotelezettsё get vAllal arra, hOgy NIlegrende16t haladё ktalanul ё
rtesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6dё s maradё ktalan te」 esitё Se e16tt ellene cs6d―
,

felszamolasi̲,vё gelszam01asi̲,illetve vё greh可 饉Si ettaras indul.
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A Vallalkoz6 ugyancsak maradё ktalanul koteles a
cё gё ben

a jelen szerz6dё s maradё ktalan tetteSitё

illet61eg jOgut6dlasra, jogok

Sё t

ⅣIegrende16t ё
rtesiteni,ha saiat
mege16z6en tulaJdOnos valtozasra,

ё
s kotelezettsё gek ttszallasara, szё tvilasra,

Osszeolvadasra,vagy beolvadasra keriil sOr

A Vanalkoz6 fele16s az ёrtesitё s elrnulasztasab61 ered6 karё
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rt

A Megrendd6 altd a kapCSOhttartasra ёsjognyihtkoztt t&dё re kJdё h SZemdyek:
Nё v:Pali Sandor

Telefon/fax:72/239‑337:

mobili 30/946‑6269
E‐ mail:控 1lit:1111い ,1,卜 主
主

Akadalyoztatasa esetё n:
Nё v:Schaner Karoly

Telefon/fax:72/239‑337:
E― mail:、

キ

ciミ allc:111錢 1)vlミ

￨)キ

1

vallalkoz6 altal kapCSOlattartasra kttelё lt szemё ly(ek):
Nё vi Lukacs Tibor

Telefoni 70/2717‑055
Telefax:72/337‑969
E― mail:￨、 、
ミlcヽ

til)、

ド191131ミ

iキ 1

11‐

'11い

VIII.

Vegyes rendelkez6sek
8.1

Felek kttelentik, hOgy kel16 felhatalmazassal
szerz6dё s alairasara

83

ё
s tetteSitё Sё re.

ё
s jogkorrel rendelkeznek a jelen

Felek kttelentik,hOgy a jelen szerz6dё st a nevikben alair6 szemё ly megfele16,a
vonatkoz6 jogszabalyok ttltal megkivant regisztrttlt alairasi joggal rendelkezik,lgy
rё szё r61

a szerz6dё s alairasa

ё
s tettesitё Se

egyё b jognyilatkozat megszegё

85

sё

nenl eredmё nyezi rnas,olyan szerz6dё s vagy

t,melyben

szerepel

Szerz6d6 Felek a Kormany 2190/2002(VI.21)Korm.hataЮ zatanak megfele16en
lehet6sё get biztositanak az Allami SzΔ mvev6szё k, a Nemzeti FttlesZtё Si
ⅣIinisztё rium,illetve a Kormanyzati Ellen6rzё

86

lkё nt

si I‐

Iivatal eHen6rzё sё nek

VAllalkoz6 kiielenti, hOgy a szerz6dё s hatΔ lya alatt a szerz6dё s targyat kё pez6
feladatokra megfele16 engedё lyekkel, m6szaki― technikai felszereltsё ggel rendelkezik,
ё
S eg"ttJ SZavttossagot vttld arra,hogy a kotdezettsё gel mindenkOrjogszeden ё
s
gondosan eJarva teJesiti

87

A jelen szerz6dё sben rogzitett vlllalkozasi djat a kё ltsё gvetё si keret terhё re a
Nemzed Fllesztё d Minisztё Hum inans」 rozza,emiatt jogosuh a szerz6dё s,a
tetteSitё S

ё
s az

elszarn。 las ellen6rzё sё re
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8.8.

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsodlegesen bekes
irton, tdrgyal6sok irtjan kiv6nj6k rendezni, s csup6n akkor fordulnak biros6ghoz, ha a
t6rgyal6sos rendezds nem vezetett eredm6nyre.

8.9.

A jelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rdesekre a kozbeszerzesekr6l szolo 2015.
evi CIIII. tdrv6ny, a Polg6ri T6rv6nyk6nyvr6l szolo 2013. evi V. tdrv6ny, valamint
a szerzSdeses jogviszonnyal kapcsolatos egy6b jogszab6lyok rendelkezesei az
irinyadok.

Jelen v6llalkoz6si szerzoddst a felek kepvisel6i, elolvas6s 6s kozos 6rtelmez6s utdn, mint
(darab) magyar nyelvri eredeti peld6nyban
akaratukkal mindenben megegyez6t,
j o vahagyo ag al6irtillr..
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Aj6nlattevQ

clgegyzilxejogosult k6pvisel6je a Bdnyavaryon-hasznosit6 Nonprofit Ktizhasznri Kft., mint
ai6dark66 r6sz6re a ,,M{nfa, Budafai medd6h{nyri errizi6v6delme r6zsiiben tdrt6n6
gatrion falak l6tesit6s6vel" tirgyilban indulo nyiit ircizbeszenisi eljfudsban az ali.Jobi ajdrlatot
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Kelt POcs,2017.6vmttus h6nap 4.mJ狙

1

Koz0s aj6nlattdtel esctdn a tdblizatot valamennyi kdzds ajdnlattev6nek ki ketl toitenie, atibl zat szabadon
b6vithetd,
' Ad a pdnzforgalmi jelz6sz6mot kell felttrnterni, melyet az aj6llattevo az etj6r6ssal kapcsolatosan hasar6lni
kiv6n. Amerilyiben a megkdtend6 szerz6ddsben ett6l eltird banksziiml6t kiv6n az ajdnlattev6 feltuntetni, rigy ca
kerj0k ktil0n is felriintetni.
'Lehetdsdg szerint soronkdnt egyetlen eldrhetdsdgi adatot adjanak meg! Az ajAnlattev6 feleloss6ge olyan
kapcsolattartdsi adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az aj6nlatk6r6 riltal megkuldott informdcidkat.
a
Reszletes aj6nlat ,,Osszesen" sor6val megegyLzoen

Oldal: Z 129

Rfszurr,s AngANr,ar
Alulirott Lukacs Jdnos a Luk6cs 6s Tiirsa Kft kepvisekijek6nt nyilatkozom, hogy a
Brlnyavagyon-hasznositd Nonprofit Kiizhasznrfi Kft. a ,,Manfa, Budafai medd6hany6
er6ziovddelme rdzstiben t0rt6n6 gabion falak ldtesitdsdvel" targyAban inditott k<izbeszerzdsi
elj6rastiban, a feladatok teljesftds6t az alibbi egys6g6rakon v6lialjuk:

S.sz.
1

2.

りＪ

4.
5,

6.

7.

Megnwez6s
Fel‐ 6s

Menllyislg

fmett6 F0
500,000

levonulas

Tenil et el 6kdszf t6se, tereprende z6s a tew ezett
(
vizelvezeto
Fed6rdteg letermelds 40 cm-es vastagsdgban a
tervezett vizelv ez.et6 nyomvona}in, dep6nidba

nyomvonaldn

rakva
A tervezett v irfev ezetb foldkitermel€sdbdl
nyert anyag munkateriileti depon6i6sa
Megl6v6 s6nc meger6sitds
RENO matracos mederbiztositds kiegdszit's a
v izlev ezeto mfi targy befolyrisi
szelvenyd nel: RENO matracok elhelyezise
rendezett felUleten, geotextilia terit6sre,
kitdltdse RENO matracok kitoltdsCre alkalmas
vizepitdsi termdsk6vel.
Vizlevezet6 k6hゎ k̀SZltё Se,viz6pftё si
te■ 11lё

sk6b61

GABION fendkldpcs6 6pitds: gabion
dobozok elhelyezese el 6k6szitett tereprg belso
oldaia geotextilirival belelve, kitOltdse gabion
h616k kitOltdsdre aikalmas vizdpitdsi
term6sk6vel.

1000 m2

1轟￨「

￨11:1｀
口

9,

GABION energiatcir6 medence 6pitds:
ftildkitermelds, gabion dobozok elhelyezdse
z'lzottkb agy azafi 4 be I so o dala g eotexti I i6v al
bilelve, kitoltdse gabion h616k kitriltdsdre
alkalmas vizdpitdsi termdsk6vel, k6sz6r6s
1

Ar
(nett6 Ft)

450

500.000
450.000

1.800

450.000

750

375.000

7.000

14.000

2.030.000
168.000

15.000

15.000

35.000

7.875.000

35.000

1.400.000

1.600

320.000

250 m3

500 m3

290h

12m2

l m3

9 db

8.

Etts6Jr

225

mj

40 m3

kdszit6s
10.

Fed6rdteg terit6s 40 cm-es vastags6gban a
tervezett v izlev ezetb rdzs[ij dn,
feltiletrendezdssel, ftivesftissel

Oldal:3/29

200 m2
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Io szakasz:Attinlatk6r6
1。

1)N6v6s cimek l

σιぁ

磐 ″ ′″ 層 壺 ″ル 々が お SZ

"

Hi vatal os n6v : B6nya vagyon -haszrosi t6 Non proti

σ励 あ″ι泌 ″

t K6zha szrrl Kft.

Nemzeti azonosit6sz6m:

2

Postai cim: Tartsay Vilmos u. 3. I. em.

VAros: Budapest I NUTS-k6d: HU

I0l

I Postai iranyiroszAnt: l126

Orszig: Magyar

Kapcsolattart6 szemely: Lov6sz Gyorgy

Tclctbl: 1,206‐ 0611

E-mail : lovasz. gyorgy@bvh.hu

Fax: 1/201‑4516

Internetcim(ek)
Az ajdnlatkdro eltal6nos cine (L/RL) www.bvh.hu

A felhaszn6loi oldal cime: (JRL)

I.2) Kiiziis kiizbeszerz6s

!

A szerz(dds kdzos kozbeszerzds lbrm6j6ban val6sul meg.
O Meghatal mazott ajdnlatkero nelkii l.
O Az

I.

l)

pontban felttintetett ajantatk6rok koziil meghatalmazott ajrinlatkdr6: (adja meg ajanlatkdr| nevet)

O Ajanlatk6r6nek minosiilo meghatalmazott szprvezel, mely az

I.l)

meg a szendddsl nem kotd ajanlatkdrdnek mindsiil1 szenezet nevit,

n
!

pontban nem keriilt felt:untetdsre: (adja

cirit

ds azonositoszamdl)

foUU orsz6g rdszvdtetdvel megvat6su16 k6z6s kdzbeszerzes.

A szerz(dest kdzponti

beszerzh szerv

iteli oda.

I.3) Kommunilc{ci6
図 A kttbcszerz6i dokumentllmok k01壺 ∝
,tclCS kortlcn,kё zveJcn■ 1 6s dlmCntcscn d6rhet6k a
̀sndk口
助 111111ヽ 111il11̀1111● 111111111

k6vctkez6 cinlcni ̀し

0 A kё zbeszettsi dOkunicnttlnlokhoz tortё n6 hozzatじ r6s korlatozott Tovibbi inibrmici6 a kё
ёrhet6 d:ρ 町

vctkcz6 helyr61

Tovribbi intbrmdci6 a kcivetkezo cimen szerezheto be

EI a l-ent emlitett cim
O m6sik cim: (adjon meg masik cimet)
Az aj6nlat vagy r6szv6teli jelentkezes benyujtand6

!

etektronikus iton: (LIRL)

E

a fent emlitett cimre

O a kovetkezo cimro (adjon meg nuisik cimet)

I

Az elektronikus kommunikdci6 olyan eszk6zrik ds berendezdsek haszr6latat igdnyli, amelyek nem 6ltal6nosan
hozzAferhet6k. Ezen eszkcizdk 6s berendezdsek korlitozls n6lkul, teljes k6riien, kozvetleniil es dijmentesar
elerhetok a kovetkez<i cimen (JRL)

1,4)

Az ajinlatker6 tipusa

̀ら

szintii

!

Kozponti

!

Region6lis,/helyi

E

Kozjogi

szintri
szcr\ezet

I.5) F6 tev6kenys6

!

E Kctzszolg6lrar6
T6mogatott szevezet tKbt. 5. g (2)-(3) bekezd6sl
IE
I E Eg,.U,
I

!

(kl asszikrts aj anlat kerdk

Altalanos kdzszolg6ltat6sok |

□ HollVё ddem

!

l□

Sz∝ idis v6ddem

biztons6g I E S*UuaiaO.
!
IKornvezetvedelem l!Ofratas
!

6s"nzl18yek l図

k-ulrura es vallAs

Eg"b tcVё kCnys68:Allami kё tdezctts6gck tctcSt6",Vagyonkezd6s

Egeszsigiigy

I.6 ) F6 tev6kenys6 g

ZC6r-

(kozs zo I gd I t ot o aj an I o t k e rdk es

ds hoenergia termeldse, szallit6sa 6s

eloszt6sa

!
!
I

etdben)

Lakasszol96lrarris es kozossegi rekrerici6

Kcizrend 6s

□ Gazdasa」

es

Mllamos energia
ncitagaz ds koolaj kitermelese
Szdn 6s mds szil6rd ttizel6anyag feltrlr6sa ds

kitermel6se

!Viz
! Postai szolg6ltatisok

II.

szakaszz

e

ti

he n )

I
!

Vastrti

E
fl
I

Kikotoi tevdkenys6gek

szol

g6ltat6sok

V6rosi vasirti, villamos-, trolibusz- es aut6buszszol96ltatlsok

Repuloteri tevdkenysegek
EgyeU tevdkenyseg:

Tfirgy

II.1) Meghatirozis
II.l.l) Elnevez6s: M6nfa. Budafai
gabion lalak lctesitdsdvel

meddoh6ny6 eroziovedelme rezstiben tortdno I Hivatkozisi sz6m:

2

I

I11.2) F6 C:PV-k6d: 90 .72 .21 . 00 - 5 Kiegdszito CPV-k6d:
IL1.3) A szerz<kl6s tipusa O Epitesi beruh6zas OArubeszerzes

" t ltlt lt
El

1

Szolg6ltatdsmegrendel6s

II.l,4) A kiizbeszerz6s riivid ismertetese: A tajrendezes alatt levo meddoh6ny6 vizer6zi6val k6rositott
rdzsiifeliileteinek vddelme erdekeben ideiglenes vizrendezds kialakit6sa GABION szerkezetti fendkldpcsokkel
kialak(tott, RENO matracokkal burkolt 105 fm vizlevezeto rirokkal, 30 m2 energiat6r6 nredence kialakit6s6val, 290
tln 1-olds6nc erositessel.
II.1.5) Becsiilt 6rt6k: 2 I Pdnznem: HUF

liFA rUlkiil: keretmegallapodas vagt dinamilcus beszerzdi rendszer esetdben a szerz6disehrck a
keretmegallapodas vagt dinamikus beszerzdsi rendszer teljes iddtarlamara vonalkzo becsiilt osszdrtdke)
II.1.6) R6szekre bont6s

O

Reszaj6nlat teteldre lehetosdg van.

Aj6nlatok boryujthat6k

12

O valamennyi

reszre

O legfeljebb a kovetkezo sz6mir rdszre: [ ] O csak egy rdszre

Z l, "gy ajdnlattevonek odait6lheto reszek maxim6lis sz6ma: [ ]
! az alanlatkdro fenntartja ajogot arra, hogy a kovetkezb reszek vagy rdszcsoportok kombin6ci6j6val iteljen oda
szerzodeseket:

E

Rdszaj6nlat tdtelenek lehetosdge nem biztositott.

A rdszajanlat tdteldnek kizar6sanak indoka(i):
Az aj6nlatkdro nem teszi lehetove a r6szajanlattdtelt, mivel:

-

a beszezes t6rgy6nak jellege nem teszi azt lehetovd,

negativan hatna a beszerzes megval6sit6s6ra es a szerzod6s teljesit6s6nek m6s korUlmdnyeire (szerz(rdest

biztosit6 mellekkotelezetts6gek, megbizotti felelosseg, kcizos munkav6gzes, minoseg kdrddse, stb.), azazgazAasigi,
miiszaki. minosdgi, es a szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos mas szempontokat figyelembe veve esszertitlen.

II.2) A kiizbeszerz6s ismertet6se

'

II.2.1)Elnevez̀s:MhL,BudaLi mcdd6hin"rё
tё rt

ZSiお 101etei er&16v6dclme

zsibcn

Resz szdma: -

6 gabiollね lak 16tesit6s6vcl

II.2.2) Tovnbbi CPV-k6d(ok): :
F6 CPV-k6d: I gO

.72

.2t

- 5 Kieg6szito CpV-kod:

. OO

,,

t lt lt ll' I

Ⅱ.2.3)A tdjesit̀s helye:
NUTS‐ k6d:lHU231Ateteslt6Shclr:Manね kuhettlct
11,2,4) A kiizbeszerz6s mennyis6ge: tereprendezes 1000 m2, fedoreteg letermelds 25-;t, fdldkit rr"ldr dr u
kitermelt anyag munkateriileti depon6l6sa 500 mr. tbdor6teg teritds 200 ,', foldten" megerosites 290 fm, 9 db

Gabion fenek16pcso225 m', Gabion anergiatdro medence 40 mr, Reno matracos mederbiaositas 99 fm,

II.2.5) Ert6kelesi szempontok

E

Az al6bbi 6rt6kel6si szempontok

El Minosesi szemnont - Megnevezes: v6llalt kesedelmi kotbdr mert6ke (nett6
Srilvszim:in t zzo'

vallalkoza si 6r olo-alnapl

O fttrreg szempont Megnevez6s: / Srilyszim: r20
E Ar szempont - Megnevezds: nett6 v6llalkozasi dij / Sflyszim: 50 2rilndokl6s: VL3.12. pont 1.) alpont)
II.2.6)Becs載 t̀rt̀k:2

Ert6k AFA n61kllli l P6nzncm:HUF
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11.2.7)

̀″ ̀sブ

A szerz6d6s, keretmegfllapodis vary dinamikus beszerz6si rendszer id6tartama

Id6tartam h6napban: 3 vagy napban: [ ]
vagy Kezd6s: dddd.hh.nn I Befejez6s: dddi.hh.nn

A

szerz<idds meghosszabbithat6

O igen EI nem A meghosszabbit6s leir6sa:

II.2.8) Az ajrinlatt6telre vagr reszv6telre felhivand6 gazdasdgi szerepl6k szim6nak korlitozrisrira vonatkoz6
informf ci6(m, i I t e U aras kit A I eVvel)
A gazdasigi szereplok tervezett sz6ma (keretsz6ma): [ ]
vogy
Tervezett minimum: [ ] /Maxim6lis szim:

?

[]

A j elen tkezok sz6m 6nak korl 6toz6s6ra vonatkoz6 obj ekti v szempontok

Π.2.9)VlltOZatoba(alterna

:

v可 う
」atokra)vOnatkoz6 informid6k

Elfogadhat6k v̀ltozatok(dtemalv巧
̀nlatok)O igCn tt nem
II.2. 10) Opci6kra vonatkoz6 informrici6

Opci6k O igen

E

II.2.11)LlfOrmう
□

Az

nem Opciok leirdsa:

ci6 az elektl・

Onikus kata16gusolu・ 61

Ⅲ JttOkat dchrollit:s katJ6gtlsお

nllttab田 l kdl

tartalmaztliuk

benyujtani, vagy azoknak elekronikus katal6gust kell

ll,2.l2) Eur6pai unios alapokra vonatkoz6 informrici6k
A kozbeszerzds eur6pai uni6s alapokb6l tinanszirozott projekttel 6s/vagy programmal kapcsolatos O igen

E

nem

Projeli:t sz6ma vagy hivatkozasi szima:

II.2.13)Tovibbiinformici6
AH15)6saH 26)pontball mcgadOtt 6賛

III. szakasz: Jogi,

6k ncm a becsilt 6■ 6k,荀 hiatに r6nemに villJa megadni a bccstllt 6■

gazdasigi, p6nziigyi 6s mtiszaki inform6cirik

6kct

III.1) R6szv6teli felt6telek
IIL1.1) Kizir6 okok 6s a szakmai tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 alkalmassig
A kizar6 okok l-elsorolisa:
Az elj6r6sban nem lehet Aj6nlattevo, alv6llalkoz6. ds nem vehet rdszt az alkalmassrig igazol6s6ban olyan gazdasigi szerepl6,
akivel szemben a Kbt. 62. $ ( l ) 6s (2) bekezddseiben meghatdrozott kizar6 okok b6rmelyike fenndll.
Az igazol6si m6dok t-elsorol6sa ds rovid leirasa:

A Kbt. 62.

$(

l)

ds (2) bekezdeseiben meghat6rozott kizdr6

okok fenn nem 6ll6s6rol Aj6nlattevonek csak nflatkoznia ke[[.

Az aj6nlatban tovdbb6 be kell nlujtani az aj6nlattevo arra vonatkoz6 nyilatkozat6t. hogy nem vesz igdnlbe a szerzodds
teljesitesehez a Kbt. 62. $ (l) tis (2) bekezddseiben meghal6rozott kiz6r6 okok hat6lya al6 eso alv6llalkoz6t.6s/vagy az
al

kalmassdg igazol 6s6ra a kizdr6 okok hat6lya ala Iartoz6 gazdasdgi szereplot.

A Kbt. 62. S (l)

bekezdes

k) pont es kb)

alpontja tekintetdben az Aj6nlattevonek nyilatkozria kell arr6l, hogv olyan

t6rsas6gnak minosiil-e. melyet nem jegyeznek szab6lyozott tozsden, vagy amelyet szebdlyozott tozsddn jegvemek. A Kbt. 62.
5\ (l) bekezdes k) pont es kb) alpontjat a32112015. (X.30.) Korm. rendelet 8. $ i) pont ib) alpontjaban. vagy a 10. $ g) pont

gb) alpontj6ban foglaltak szerint kell igazolnia.

Irla az Ai6nlattevot nerrr jegyzik szab6lyozott t6zsden, akkor a pdnzmosis es terrorizmus tinanszirozdsa ntegelozesdrol es
nregakaddlyozis6r6l sz6l6 2007. dvi CXXXVI. torveny (a tovdbbiakbarr: penzmos6sr6l sz6lo tdrveny) 3. $ r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerint defini6lt valamennyi tdnyleges tulajdonos nevenek 6s 6lland6 lak6hely6nek bemutat6s6t tartalmaz6
nyilatkozatot szukseges benl,ujtani.
Ha a gazias6gi szereplonek nincs a penzmosdsr6l szoltr tdrveny -3. $ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tenyleges
nrlajdonosa, irgy erre vonatkoz6 nyilatkozatot sziikseges csatolni.
.lelen eljdrdsban az egysdges eur6pai kozbeszerz6si dokumenflrm nem alkalrnazand6, azonban Aj6nlatkdro koteles elfogadni,
egyseges
ha Ajdnlattevo a 321 2015 (X.10.) Korm. rendelet 7. $ szerinti kor6bbi k<izbeszerzesi elj6rdsban felhasm6lt

-

eur6pai kozbeszerzdsi dokumentumot nyujt be, feltdve, hogy az abban foglalt intbrm6ci6k megfelelnek a val6s6gnak es
tartalnazzAk az Aj6nlatkero Altal kizfur6 okok tekintetdben megkcivetelt inform6ci6kat. Az egys6ges eur6pai kozbeszerzdsi
dokumenturnban loglalt inform6ci6k val6s6gtartalm66rt az Aj6nlattevo felel.
Ajrlnlatkdro a 321t2015. (X.30.) sz. Korm. rendeletben r6szletezeftek szerint ellenorzi tovdbbi a kiz|r6 okok hidnydt
rendelkezesre

6116

a

elektronikus nyilv6ntart6sokb6l is.

Aj6nlatkdro felhivja a figyelmet a Kbt. 64. $ ( l) (2) bekezdeseiben foglaltak szerinti ontiszt6zas lehetos6gere.
Szakmai tevdkenyseg vegzdsdre vonatkoz6 alkalurassdg eloirisa [Kbt.65. $ (l) bekezdds c)pont]: M6nrdki Kamarinril MVVZ-A. vagy MV-VZ- B szaktertileten bejegpett lelelos miiszaki vezeto rendelkezdsre rillisa.
Szakmai tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 alkalmass6g igazol6sa: Felelos miiszaki vezetoi ndvjegyz6ki nyilv6ntartdsi sz6m
leltiintetese.

I I I. 1.

2) ( iazd

asri

gi (.s p6nzii g'r'i nlknlmassrig

Az igazoldsi rn6dok lilsorol6sa ds rovid leir6sa:

P.l) Az

(X.30.) Korm. rendelet 19. $

(l)

Al kalmass6gi mini nrumkovetelmdny(ek) rneghat6rozdsa:

a

32112015.

bekezdesdnek

a) portja

alkalmassdgi kovetelnrdnv igazoldsa

szerint penziigvi intezmeny,tol sz6rmaz6, tegt-eljebb az
ajdnlati t-elhivis nregktilddsdtiil visszalbld szamitott egv evre
vonatkoz6 meglelelo nlilatkozattal tdrtdnik.

P.2) Az aiiulati l-elhivris megkiild6sdt megelozo h6rom lez6rt
iizleti 6vrol szol6 saj6t. vagy jogelodje szemviteli
jogszab6lvoknak megfelelo beszanrol6j6t egyszerii
m6solatban tortdno borlujt6s6val (kiegeszito nrellekletek
ndlkiil) (ha a gazdasrigi szereplo letelepedese szerinti orsz6g
joga eloi{a k6zzdtdtel6t) (32112015. (X.-30.) Korrn. rendelet

19. $ (l) b) pont). Amennyiben a kdrt beszamol6k a
cegintbrrnicios szol96lat honlapj6n nregismerhetoek, a
besz6mol6k adatait Ajdnlatkero ellenorzi. a besz6mol6
csatol6sa ebben az esetben nem sziiksdges.

Ha a gazdas6gi szereplo nem rendelkezik h6rom lezArt ttzleti
evvel. akkor alkalmass6gSnak igazol6s6ra a miik6dds6nek

a vizi miit6rgy epitesbol. vagy tSjrendezesi
tevekenysegbol elert. 6ltal6nos tbrgalmi ad6 nelkiil
sz6mitott 6rbevdtelrol sz6[6. cegszenien al6irt nyilatkozatot
ideje alatt
csatolja.

P.l)

Alkalrnatlan az AjAnlaftevo. ha bArmely penziigyi
intezmdnyetol szArmaz| nyilatkozat tartalma szerint
b6rmelyik p6nztbrgalmi szdrnl6j6n az ajinlati lelhiv6s
tblad6s6t6l visszat-eld sz6mitott I evbar (12 h6napban) 30
napot meghalad6, 100 000 HUF- osszeget meghalad6 sorba

A sorbadllit6s kifejez6s logalma alatt a
penzforgalmi szolgdltat6s nlujt6sar6l sz6l6 2009. 6vi
LX)O(V. torvdny 2. $ 25. pontl6ban leirtak drtendoek.

Sllit6s volt.

P.2) Alkalmatlan az Aj6nlattevo. ha

a

mdrleg szerinti
eredrnenye az utols6 h6ronr lez6ft iizleti 6vben tobb mint
egy alkalommal negativ volt.

l. ut6n jdtt letre, illetve
kezdte meg tevekenysdgdt. akkor az Aj6nlatkdro abban az
esetben tekinti alkalmasnak az Ajdnlattevot gazdas6gi es
p6nzUgf,r szempontb6l, ha a l6trejotte, illetve a gazdasigi
tevekenysdgdnek megkezdesetol a jelen elj6nis ajdnlati
felhivdsa felad6s6nak idopontj6ig a vizi mtitargy epitdsbol,
vagy t6jrendez6si tevdkenysdgbol sz6rmaz6 6ltal6nos
tbrgalmi ad6 nelki.il sz6mitott Srbevetelenek az dsszege
eldrte a 10.000.000 Ft-ot.
Ha az Aj6nlattevb 2014. janu6r

P.3) Alkalmatlan az Ajinlattevo ha nem rendelkezik legal6bb

Ha az Aj6nlattevo a P.2) pont szerinti iraftal azert nem
rendelkezik, mert olyan jogi lbrm6ban miikcidik, amely

3 rnilli6 Ft/krir es legaldbb l0 milli6 Ft/ev mertekii.

tekintetdben a besz6mol6 benyujtisa nem lehetseges, az e
ponttal kapcsolatban eloirt alkalmassdgi kcivetelmeny 6s

t'elel osse gbi

igazol6si m6d helyett bArmely. az. Aj6nlatkero 6ltal

es

aositissal.

vagy

Kozds ajinlat eseten a Kbt. 65. $ (6) bekezdes ligyelembe

gazdas6gi

alkalnrass6gi

megtblel&rek tekintett egydb nyilatkozattal.
dokumenturnmal igazolhatja penztigyi

az

ajanlattdteli hat6rido lej6rtalior drvdnyes, 6ltal6nos

vetel6vel.

a

gazdasdgi

es penztigvi

alkalmass6gdt. Az erintett Ajinlattevo kiegeszito trijdkoaatds kcivetelmenyeknek a kdzos ajdnlattevok kciztil a Pl)-P-f )
ker6se sor6n koteles al6t6masztani, hogy otyanjogi lbrm6ban pontok vonatkoz6sdban eleg, ha egy megt'elel.
miikddik, amely tekinteteben a beszimol6 benyujt6sa nenr
elbirt alkalrnassdgi kovetelmenl,nek az ajdnlattevok
lehetseges ds t6jekoaatast kdmi az e pontokkal kapcsolatban
b6rmelv m6s r\zeNezet (vagy szemely,) kapacit6s6ra
eloirt alkalmassrigi kovetelmury ds igazolAsi m6d helyett az t6maszkodva is megt'elelhetnek a Kbt. 65. ,S (7) bekezdeseben
alkalmass6g igazol6s6nak Ajdntatkdro 6ltal ellogadott meghatdrozottak szerint.
m6djdr6l.

Az

Ha a minositett ajinlattevok hivatalos jegyzdke bizonyitja.
hogy a gazdasigi szereplo megfelel az adott alkahnassdgi
kovetelm6nyeknek, az Ajdnlatkcro a minositett ajinlattevok
elektronikusan eldrheto hivatalos jegyzeken val6 szerepl6s

tenyet, illetve az Eur6pai Uni6 egy m6sik tag6llam6ban
letelepedett gazdasegi szereplo 6ttal benyrjtott, a letelepeddsi

helye szerinti elismert aj6nlattevok hivatalos list6j6t vezeto
szervezettol szArmaz6 jegyzdk szerinti igazol6st is eltbgadja,
azonban erre a kdriilmenyre m6r az aj6nlatban benyujtand6
nyilatkozatban utalni kell, megjelolve, hogy mi az ezen tdn74
vagy adatot tartalmaz6 nyilv6ntaftes, illetve elektronikus
nvilventart6s esetdn, hogy mi az eldr6si tit.
P3) Az ajanlatba csatolni kell a 310/201l. (XII. 23.) Korm. r.
14. $
bek. d) pontja alapj6n, az ajdnlatrdteli hat6rido
lej 6rtakor is 6rvdnyes, 6ltaldnos l-elelossegbiaositrist igazolo
dokumentumot (biaositasi szerzcidds vagy kotv6ny. illetve a

(l)

biztosit6 6ltal ki6llitott igazol6s mdsolata). Csarolni kell
tov6bbd a biaositdsi dij utols6 reszletdnek befizeteset igazol6
bizon-vlat nr6solatit, vagy a biztosito 6ltal kiillitott igazol6st.

I

II. 1.3) IVliiszaki, illetve szakmai alkalmassri g

Azigazollsi m6dok t-elsoroldsa

es

r6vid leir6sa:

2

Alkalmass6gi minimumkdvetelmeny(ek):

2

M.1) Alkalmatlan az ajdnlattevo, ha nern nlutat be az etjdrdst

M.t) Az
rendelet

alkalmass6g igazolrisa

21. g (l)

a

321t2015 (X.-30.) Kornr.
bekezdes
pontj6ban leirraknak

a)

megfeleloen az ajdnlati felhiv6s feladdsat megelozo

3

6v

rnegindito tblhiv6s felad6sat6l visszal'eld szimitott -l(r
h6napban dsszesen tegal6bb I db olyan rel-erenci6t. arnelv
megfelel az at6bbi kovetehndnyeknek:

legjelentosebb szirllit6sainak ismertetes6vel tortdnik. a
t6jrordezes, vagy
32112015. (X.30.) Kornr. rendelet 23. g-riban leirr

yizi

miit6rgy epites.

vonatkoz6sdban legal6bb nett6

tartalomrnal.

ds az

drteke

l5 000 000 HUF volt.

Amennyiben az alkalmass6gi felt6telt igazolni kiv6n6 a
M.2) Az aj6nlatba csatolni kell a -ll0i20l l. (Xll. 2,3.) Korm.
r. 15. $ (3) bek. d) pontja alapjdn a t'elhiv6s III.I.3) ponr teljesitest konzorciuntban vegezte, az ajinlatkero csak ds
kizar6lag a ret'erenciamunkdnak az alkalmassagot igazolni
alkalmassdg rninimumkovetelmenyei rovat M.2) pcmtj6ban
eloirt kdvetehnenyeknek megfolelo s;akemberrol sz6l6 kiv6n6 szemdlyre es6 hdnyad6t veszi figyelembe az
alkalmassdgi krivetelmenynek val6 meglblel6s vizsg6lata

aj6nlattevoi nf latkozatot. amely tartalmazza ezen szemell,

nevdt, vegzettseget, kdpzettsegdt

es az

alkalrnassig
meg6ll apit6sa szempontj 6b6l relev6n s gyakorlati idej tiket. Az
ismertetdsben szakmai dndletrajmak is szerepelnie kell, ahol

ez

relevdns, a l'elelos nriiszaki vezetoi nerjegyzeki
nyilvdntart6si sz6m lelttintetesevel. A szaketnber 6ltal al6irt
szakmai on6letrajzhoz csatolni kell a vegzettsdg. kepzettseg
igazolds6ra szolgdl6 okirat nrdsolatit is.

sor6n.

M.2) Alkalmatlan az ajSnlattevo, ha nem mutat be az alilbbi
kcivetelmenyeknek nregfelelo. a teljesitesbe bevonni kiv6nt
szakernbert:

I

fo. a M6moki Kamar6n6l MV-VZ-A. vagy MV-VZ-

szakteriil eten bej egyzett tbl

A Kbt. 65. g (7)

el

B

os miiszaki vezetot

bekezdese alapjrtur az

eloirt

alkalmassAgi

kovetelmdnyeknek az Ajdnlattevok bdrnrely m6s szervezet
vagy szemdly kapacit6s6ra tAnraszkodva is megt-elelhetnek. a

kozottiik t'ennril l6 kapcsolat j ogi j el leget6l tli ggetl en til. Ebben
az esetben meg kell jelcilni az aj6nlatbatr czt a szervezetet. es a

t'elhivSs vonatkoz6 pontj6nak megjelcilesevel

azotT

alkalmass6gi kdvetelmdnyt. amelynek i gazol6sa erdekeben az

Ajinlattevo ezen szervezet eroforrdsdra. vagv arra

is

t6maszkodik

IIL1.1) A reszv6telre vonatkoz6 objektiv szabrilyok 6s krit6riumok lkozszolgaltato ajanlatkerdk esetdben)
A szab6lyok ds kritdriumok felsorol6sa, rdvid ismertet6se: III. 1.5) Fenntartott szerztid6sekre vonatkoz6 informrici6k

2

I

A szerz6des vedett miihelyek

I
!

A szerz(tes teljesitese vddett munkahety-teremt6si programok keretdben t6rt6nik

es olyan gazdas6gi szerepl6k sz6m6ra fenntartott. amelyek cdlja a fogyatdkkal 6lo vagy

hitranyos helyzetii szemelyek trirsadalmi es szakmai integr6ci6ja

A szerzod6s

a

Kbt. I 14. $ ( I I ) bekezddse szerint fenntartott

III.1.6)A szerz
K6sedelmi kё tbё r:

it̀kal:2
̀s bizt∝

S CSCt6n― ha a k6seddcm dpn okb61 kOvetkcが k bc,amd ■ az AJttlattcv6 fcle16s― k6scddmi kOtb6r
izctend6 A k6seddmi kotb6r a k6scdclcmbc c s ds6 nattat61 escd6kcs,6s a k6seddmcs tcttest6S tCtCS iddartamara
izctcnd6 A kёtb6r mパimdis m6■ 6kela vJlJkozd dl nC■ 6 6sszcg6nck 5%‐ a
・c‖ csit6si biztos"ё k

K6scdcinles teieS

I｀

村 昴 latkё r6 a tclegt6S dmaradisivJ bpcsolttos iまnyckrc ttCζ t6● blztoSt6kot kё t kl,ma■ llek m6■ 6kc a szerz嗣 6s
a,
szcrinti,tarta16kkcret 6s̀ね n61kol szinlltott cllcnszolgaltatas 59も ‐
AJttlatk6r6 a kdb6■

mcghJad6 Mぬnak

6rv6nycsit6s6rcjogosu■

III.1.7) Az ellenszolgrlltatris teljesit6s6nek felt6telei

6s

/ vagv hivatkozis a vonatkoz6 jogszabill rendelkez6selu'e:

Aj6nlattevo ket szamla benlujt6s6rajogosult, mely sz6ml6k melldkletet kell hogy kdpezze az Aj6nlatkdro kdpviseloje 6ltal
ki6ttitott telj esitdsi gazol6si jegyzokonyv.

Al6nlatkero fizetesi kotelezettsegenek a 30 napos fizetesi hat6rido betar!6s6val, 6tutal6ssal tesz eleget.
Az elszAmol6s sor6n az 6ltaldnos forgalmi ador6l sz6l6 2007. 6vi C)O(VII. torveny 58. $-a alapj6n kell elj6mi. (hat6rozott
idejii elszdmol6s).
Az ellenszolg6ltatds a Ptk. 6:130. $ (l){2) bek. szerint, az Art. 36/4. $-ra tekintettel, dhrtaldssal keriil kifizetesre, a Ptk. 6:155
(l)-(2) bek. figyelembe vdteldvel. Az aj6nlattdtel, a szerzcidds ds a kifizetesek penznerne a HUF. Ajrinlatkdro eloleget nem
frzet.
2 AJttlatk6r6 a Kbt 35§
8)A nyertes bz6s aiう Jattev6k iltal l̀trehozand6 gazdilkod6 szerveze●
(8)bekcZd6Se
da画
a nyCrtcs AJaniattcvttd ncm kё vctdi mcg 6s nem engeddycガ gazdJkod6 szervczctに treho力 s嵐
III.■

III.2) A

szeru6d6ssel kapcsolatos felt6telek'?

III.2.1) Meglratirozott szakmira (k6pzettsegre) vonatkoz6 inforrnrici6k (c.sak.szolgaltatasmegrendelds eseleben)

!

A szolgdltat6s teljesitese eg,v meghatdrozott szakrn6hoz (kepzettseghez) r'an kotve
A vonatkozo torvenyi, rendeleti vagy kozigazgat6si rendelkezesre tortdno hivatkozds:

III.2.2) A szerz<id6s teljesit6s6vel kapcsolatos felt6telek:
III.2.3) A szerzfr6s teljesit6s6ben kiizremiikiid6 szem6lyekkel kapcsolatos informiicio

!

Az a;enlattevoknek kozolniuk kell a szerzodes teljesites6ben kdzremiikiido szemelvek nev6t ds szakkepzettseg6t

IVe szakasz:Eljiris
IV・ 1)ⅣIeghatiroztts

IV.l.1) Az eljriris fajtnja
(kl assziktu aj tm I atkerdk

El Nyilt eljaras

I

Gyorsitott elj6r6s
Indokol6s:

O Meghiv6sos elj6r6s

es etd

ben)

(kozszo

O

lgi I tat o aj anl alkirdk

Nllt

eljares

O Meghiv6sos elj6r6s
O T6rgyal6sos elj6r6s
O Versenyprirbeszdd

ese t e ben)

!

Gyorsitott elj6rris

O Innovdci6s

partnersdg

Indokol6s:

O Tirgyal6sos

!

eljdras

Gyorsitott elj6r6s

Ｏ

Indokol6s:

Ｏ

Versenyp6rbesz6d
Innov6ci6s partnersdg

IV.l'2) Keretmegillapodrisra vagr dinamikus beszerz6si rentlszerre vonatkoz6 informrici6k

fl

A hirdetmury keretmeg6llapodAs megkdtesere irdnyul

O Keretmeg6llapodds
O

egy aj6nlanevovel

KeretmegSll apodds tobb aj6nlattevovel

A keretmeg6llapod6s rdsztvevoinek tervezett maxim6lis letsz4ma: 2 [
]

!

A hirdetmeny dinamikus

f]

beszerzdsi rendszer ldtrehozis6ra irAnyul

A dinamikus beszerzesi rendszert tov6bbi beszerzok is alkatmazhatj6k

Keretrneg6llapod6sok

eseten klasszikus

Keretmeg6llapodesok eseten

-

ajriurlatkdrok esetdben a negy evet meghalad6 idotartam indokol6sa:

kozszolgdttat6 aj6nlatk6rok esetdben a nyolc dvet meghalad6 idotartam indokol6sa:

IV.1.3) A megoldrisok, illetve ajinlatok szrlminak a trlrgralisos eljrirris vagr a versenypirbesz6d sorrin tiirt6nti
csiikkent6s6re irrinlul6 informiicidr

□ Tё bb

brdu16banに bOnyditalld6饉 rgttMSOk igё nル e V6teに annak 6dek6bcn, hogy tbkozatosan csokkentsek
Jand6巧 品latOk Sが mat

megvitatand6 megoldisOk,illetve a megt̀rⅣ

IV.1.4)Informici6 a tirⅣ aliSrd′ rasszル

α″ ″激
″ ´″ノ

□ AJalllatk6r6お nntartJa ajOgot arra,hogy a szerzod6飩

ιら

fl・ rz´

̀′

あ rag,針響 。た sο s′ ク´た S

a

C2s̀″ bι ″

az eredc■ 街inlat da面 in,targplisok lcお 1メ atiSa ndk■ 11■ ё
tte Oda

IV.1.5)ElektrOnikus ll・ leitお re VOnatkoz6 informici6k 2

□ Elcktrolllkus anatё stお gllak JkJmami
Tovibbl infOrn16d6k az dekttOllik■

ls iHqt6sる 1:

IV.2) Adminisztrativ inform6ci6k
IV.2.1)Az adOtt eliarisra vonatkoz6 koribbi kё
A hirdctn16nv sz6ma a Kozbeszcrz6●

zz̀t̀te1 2

Ёncs■ 6ben:1[][][][][〕 /[][][]‖ 1旺‐
sz´ ″
ノι
lv´ ″
″

IV.2.2)村 inlatt̀teli vatt rお zV̀teu hatirid6

Ditum:2θ ノアθ5θ 5Hclyi id6,ノ θ:θ θ

∬

jl∫ )棚

』月サ]捲 i″ ‖t:算 了
::3あ "市

皿

hVお Hvtta釧 面

脚

ettk26k H̀鉱

崎

̀

̀n6megttd

■od
̀nek tet・

力/177〃

Ditum:″
̀̀″

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az aj inlatok vagr r6szv6teli jelentkez6sek benyujthat6k magyarr
IV.2.5)Az ajidati kわ

Az巧 姉lal

tё

ttttg lnillimils id6tartama:氏 隷 々7″ ル//7ル お おι
″b′ 〃

kOtё ■s68v68S6dttuma:″

″
ι
″力/277″

vagy

Azid&a■ am h

apban:[]vagy napban:30 razり o

rar″ ′
′
″ヵα″77滅 ダ七′
´r/′ /夕 sz´ 7Paブ ル″

IV.2.6)Az ttinlatOk var r̀SZV̀teli jelenthez̀sek felbonttsinak felt̀telei
Dattlin:2θ 」アθ
5θ

D‐

Hclyl id6:ゴ

θ:θ θHcly:l126 Budapcst,Tartsay Vilmos u 3 1 cni tirDa16

hbrm̀d6k ajOgOsuhakr61 6s a bolltiS djirisrd:Az ttinhtOk bolltisa a Kbt 68§

―
a

d6MSdnak betaMsavJ tё ■61lk

VIo szakasz:LGeg6szft6 informici6k
VI。 1)A

kjzbesze屁 6s ism6t16d6 jelleg6re vonatkoz6 informici6k 2

A kdzbeszerzes ismdtlodojellegri O igen El nenr
A tov6bbi hirdetmenyek kozzetdtelenek tervezett ideje:

VI.2) Informici6 az elektroni kus mun kafolyamato kr6l

!
!
!

A rnegrendcles elektronikus fton torlenik
Ll eLtroni kusan benrir

j

tolt

szdnr

16

kal

cl

tbgadnak

A lizetes elektronilars [rton tort6nik

VI.3) Tovrlbbi informrici6k: '
V I.3.

l)

Felt6teles kiizbeszerz6s

nAj6nlatk6ro tblhivja a gazdasigi szereplok ligyelmdt, hogy az elj6r6st
meghat6rozott. ellenorzdsi koren
kovetoen kovetkezik be.

eredmeny.telenne nllv6nithatja. ha valantely
kivul eso, bizonltalan jdvobeti esemdny az aj6nlatteteli, illetve rdszv6teli hat6rido lejdrtdt

Ai6nlatkdro ellenorzdsi koren kivul es6. bizonltalan jdvobeli eserneny meghatArozisa:
VI.3.2)Az ajinla● biztosit̀kl毎 如ノ
αノ
υ7/7お '´ S

″
′
リ

rノ

図 Az cllMSban vJ6 rё szv6td

ttinlati

Ыztogt6k

̀′

̀わ

adi

hoz kotott

Az alanlati biztos(t6k n16rに kc:500 000 Ft,azaz ёtsz̀zczer forint

単壁曇型塾山山必」雲μヱ壷堕堕墜饉重型重盤塞亜量娑量墜 BinpVagyoll‐ hasaloSt6

Nollproit Kё zhasali K■

Mawar

Allamkincstama vezetc■ 10032000‐ 002880H‑00000024 sttmi sttmitta

Az扇 漁lau
kё tO■ s6g

bcJlt

sc)imzolishak m6dla

blztos■ 6k bcizct6sc(tdicζ

A Kbt 54§ Jatth az clarasball vJ6に

szvё tdt巧

昴 lati bレ toSt6k n/1tiSihoz k01,amit az AJaniattcvttck az巧
az AJ血 11誠 k6r6rcnddkcた sё rc kdi b∝ sitanh:

昴 lal

n16■ 6kben

g az Jめ blakban mcghat̀rozo■

Az Alinlattevttck ttmatめ an igazolnia kdl,hogy a blztoSt6kot az AJinlatk6r6 rcllddkcた sё κbocsitotta A Kbt 54§ (2)
p6nzosszcgllck az AJaniatkё r6
bckczd6sc dattin aZ l島 lai blZtodt6k az AJallla"cv6 vttasztasa szcHnt tctcSthCt6 az d6貢
lzct6si s力 ml中 ra tOrt6n6 bcizct6sё vcl."nZigyt int6zmё ny,vagy biztosit6̀ltal vallalt garancia,vagy kё szizet6 kezess6g
biztogtasavJ、 vagy biztoSt̀Ы

szcrzω 6s ah画 an klinit。 ■̲kё szizet6 kezess6gv劇 lJam ta■

almaz6‑kOtdczv6nnrl

A p6nzigyi lll16zm6ny vagy biztosit6 61tal v̀‖ alt garancia, kotclczv6ny, vagy k6szizcto kczcss6gv̀1la16s
t kcli mcglleve211i,targyk6nt az claris tir8't:
kcdvczm6nyezctlek61t a B lyavagyo11‐ haszllogt6 Notlproll KOzhaszlli K■ ‐
"Manfa,Bι :dafai nlcdd6hiny6 cn6zi6v6dclmc r6zsiben tё

rtё

n6 gabion falak 16tesit6s6vcl''kc‖

fcltt11ltetili

A Kb1 54§ (4)bckcZd6SC Janin,ha az AJ̀niattev6 az巧 缶lhttt az巧 畠1lai kotё ■s6g idttc Jatt宙 sszavolla,Vagy a szcrzod6s
meよ ёt6SC az〜 缶1lanCV6 6rdckkё r6bcn timcnl1l okbd hisd nlcg,az巧 漁llati blZtoSt6k az AJttlatk6rtt inci mc8,klv6vc a
Kbt 131§ (9)bCtCZd6sc sahni csctbcll
Az ttani誠 i blィ oSt6k az Alinlatk6r6t inci mcg abban az csctbcn is,ha az AJanla■

cv6 az ttall威

i kё tё ttsc8gd

tcrhdt

r6た lh(v̀螢 ra ncnl,vagy ncm nlc3お lClttn nyllla bc aZ i3azo16sokat.6s可 島llata czcn okb61

可iniatJ10Z az勾
̀nlatkё
6rv6n,clcnnCk nlin6s■
1

A p6n■ 81 Llt6a116ny vagy biztoSt6 Jtal v,11副 t garand漁lak,vagy a bi五 os缶
116■ 6t koVCtttn、 az巧

nyesllck lcnnic

おlh"adi hat̀H d6
̀J kcass68V̀1lJ̀snak az巧

̀11lati kototts68 id6tartam̀ra kell̀rvё

Az ttinlai biztos■ 6k a Kbt 54§

AJinlatk6r6お

llll巧

(5)‐

(7)bcbzd6Sd alapJ漁 l kerul宙 sszaizetё sre

a莉 mhttV6k igrin16t arra.ho8y a Kbt 73§ (6)bckcZd6S b)pollja da画 畠l az巧 昴 ht 6rv6nメ den,ha az

AJ歯 1la■ CV6 az ttmllatl biztottt6kot hatind6rc ncnl,vagy az d61■

mё ■6klld ttsebb ёssze♪ en bOCSito■ a renddkeた src

Vl.3.3)Konzu:tici6ra vonatkoz6 informici6k
図 Kic86s∠ 16嘲 6koztatist可 anhtk̀r6kα 141itid6お ml巧 め an is mcgatta
A kollzuhid6 id6po11la1 2017/04/2510:00 6s hclド

:Po18armcsten HivatJ,Minね ,Fibiお l Bda utca 58

VL3.,l) Alvnllalkoz6k ig6nybev6tele

E

Aj6nlatkero eloirja, hogy az ajdnlatban (rdszveteli jelentkezesben) meg kell jelolni a kozbeszerzdsnek aa (azokat) a rdszet
(reszeit). amelynek teljesitdsdhez az aj6nlattevo (reszvetelre jelentkezo) alv6llalkozot kivdn igenyte venni, az ez.en
reszek tekinteteben igdnybe venni kiv5nt es az aj6nlat vagy a reszv6teli jelentkezds benyujt6sakor m6r isrnert
alv6llalkoz6kat.

VI.3.$ Hinnyp6tLis elrendelese koribban nem szereplti gazdasrigi

szerepl<i eset6ben

2

A.i6nlatban. vagy ielentkezesben kor6bban nem szereplo gazdasdgi szereplo hi6nyp6t[6ssal tdrteno eljirisba bevonisa
eset6ben irjabb hidnyp6tl6s elrendelese

O igen

E

nenr

A korLito:zas( ok) megharrirozisa

0j

abb hian vpOtl

aiiiien dJ 6re eseGbil

vI.3.6) Ajndat 6rv6nytelens6g6re vonatkozo iisszeg ir vag,, ktilts6g eset6ben
Ajinlatkero az al6bbi drteket meghalad6 6rat vagy k<iltseget tartalmaz6 aj6nlatot
Rdsz szirna: 2 [ ] Ertdk AI,A n6lktil' [ ] pdnzrcnr: [
][ ][ ]

2

a bir6tat sor6n ervenltelenne

nyitvanitja

VI.3.7) Birmely r6sz eredm6nytelens6ge eset6ben valamennri r6sz eredm6nytelens6gd,re vonatkoz6 inform:icio :

E

Ajdnlatkero rdgziti. hogv bdrmelv

resz- erednren\.telensege esetdn nern

6ll erdekcben a szerzodcsek nregkritese.

Valamennyi resz esetebol a szerzodeskotes erdekmirlisanak indoka:
VI.3.8) Az airinlatok 6rtekcl6si szempontok szt'rinti tartalmi elemeinek 6rtekt'l6se sorrin atlhat6 pontszrlm: : I - 100
J/I.3.1),-

A modszer(ek) meghatirozisa, amellvel a vI.3.8) pont szerinti ponthatrirok kiiziitti pontszimot mcgad:isra

keriil: A Kbt. 76.

.\ 12) bekezdese c) pontja alapj6n a legjobb dr-dftek ar6rry.

Ertekeldsi szempontok:

l. nett6 villalkozasi dij (nen6 Ft):

Srilyszam:
50

2. vrillatt kesedelmi kotber merteke (nett6 v6llalkoz6i 6r qo-a r nap): 50
Aj6n I atkdro elekroniku s 6rlej tdst neru alkal nraz.

Ajdnlatkero az 1. reszszempont esetdben a lbrditott ar6nyosit6s m6dszere kerUl atkalmazisra, amelyben a tegkedvezobb
(legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximrilis pont (felso ponthat6r: 100) kertit kioszt6sra, mig a tobbi
ffilat tartalmi elemere
pedig a legkedvezobb tartalrni elemhez viszonitva forditottan ar6nyosan kertilnek kiosa6sra a pontszimok. a tartalnri elemek
kdzotti tenyleges ktilclnbsdg alapjrlur IKclzbesirerzesi Hat6sig titmutat6 III.A. l. pont ba) alpont - kfl ZO f j.:,irir. O f .l
Aj6nlatkero a 2. r6szszempont esetdben az egvenes arSnyosit6s m6dszere keriil alkalmaz6sra. amellben a legkedvez6bb
(legmagasabb) tartalmi elemre a maxim6lis pont (lblso ponthat6r: 100) kertil kiosztdsra, mig a tobbi aj6nlat tartalmi elenrere
pedig a legkedvezobb tartalmi elemhez viszonyitva egyenesen ardnyosan kerUlnek kioszt6sraa pontszimok, a tartalmi elemek
ktiz<itti tdnyleges kiilonbseg alapjri,n [Kdzbeszerzesi Hat6sag utrnutat6 III.A. l. pont bb) alponr - KE 2012. jirnius 01.
].

Az

egYes szempontokra adott pontszintok a rdszszemponlhoz tartoz6 sirlysz;inrmal l-elszorzisra. rnajd az igv sirlyoz6tt
pontszinrok cisszeaddsra kertilnek. a ntatentatika 2 tizedesre tortdno kerekitesi szabAlvai sz.crint. Az eljdr6s-nvertese a
legnragasabb dsszpontszimot el6ro ervdnyes ajdnlat lesz. Osszpont egl,enloseg eseten a Kbt. 77.
$ (5) bekezdesdben
rogzitettek szerin kell eljirni. Az drtekelesben osak az drvenyes ajftrlatok vesarek rdszt.

A ponlszim kiszimitasdnak reszletezese az Ajdnlati dokumentdci6ban tat6lhat6.

VI.3.l0) Eletciklusktilts6g-szrimitisi m6dszer alkalmazr{siira vonatkoz6 informrici6
flAjenlatkero az dnr. szolg6ltat6s vagy epitesi beruh6zis crtekeleskor figyelembe vett

kciltseget

m6dszer alkalmazis6val hatdrozza meg.

VI.3.11) A birrilatra vonatkoz6 tov:ibbi informrlci6k (twilt eudros esetdben)

8

Ajdnlatkdro a birAlatnak az ar6nfalanul alacsony 6r vagy kdltseg vizsg6lat6ra vonatkoz6 r6sz6t az aj6nlatok ertekeleset
kdvet6en vdgzi el.

EAj6nlatk6ro az ajdnlatok bifilatAt az egys6ges eur6pai k6zbeszerzdsi dokumentumban foglalt nyilatkozat atapj6n -

az

aj6nlatok ertdkel6s6t k6vet6en vegzi el.

VI.3. 12) Tovribbi informici6k:
1.) Aj6nlatkdro az aj6nlatok drtekeldse sorfur a legjobb 6r-ertdk ardny (Kbt. 76. g (2) bekezddse c) pontja) ertekeldsi
szern pontj

6t v Alasztj a.

2.) Az Aj6nlatkdro t6j6koaatja a Tisaelt Aj6nlaftevoket. hogv a hidnyp6tl6sok teljesitese sor6n a Kbt. 7l.S (6) bekezdeseben
foglaltakkal az Ajanlatkero dlni kiv6n, azazha a hi6n1p6tl6s benyujtdsa sordrr az aj6nlattevo az ajSnlatban kor6bban nern
szereplo gazdas6gi szereplot von be az eljirisba. es e gazdasigi szereplore tekinlcttel lenne sziikseges az tijabb hidnyp6tl6s, az
ajAnlatkero nem rendel el ijabb hirinyp6tldst.
-1.) TObb gazdas6gi szereplo k6zosen

is tehet aj6nlatot. Kozos ajanlattetel eseten a kozos ajinlatlevok kotelesek nraguk kciziil
egy. a kcizbeszerzesi elj6r6sban a k6zcis aj6nlattevok neveben elj6mi jogosult kepviselot nregjelolni. A k6zos aj6nlattevok
kepviseleteben tetl minden nyilatkozatnak egydrtelmiien tartalmazria kell a k6zds ajanlattevok megjeloleset.

Ahol a Kbt. az Aj6nlatk6ro szAntilra az Ajdnlattevok ertesitesdt irja elo. valarnint a kiegdszito tajekoztat6s megaddsa [56. g],

a

hi6nyp6tlSs [71. $]. a tblvil6gosit6s [71. $] tls indokol6s [72. g] kdrdse eseteben az Ajdnlatkero a kozos Ajinlattevoknek sz6l6
ertesitesel, t6jdkoaatdsdt. illetve felhivds6t a kdzos Ajdnlattevok nevdben eljAmijogosult kepviselonek ktildi meg.

A kozos Ajdnlattevok a szerzodes teljesitesedrt az ajrfulatkero lble egyetemlegesen tblelnek.

Az egy kcizos aj6nlatot benltjt6 gazdasigi szerepl(k)

szemelydben az a.jdnlafteteli hatdrido le.jdrta ut6n v6ltozds nenr
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Az elj6r6s sor6n az Aj5nlatkeronek

̀ban
1536 Btldapest,

̀ball(Binyavagyo11‐

szcmd

t6s emal

ld6sre kertilo okm6nyon. [ev6len, t'el kell t[ntetni az eljilrils megnevezds6t (,,Mrinfa,

Budathi meddohriny6 er6zi6vddelme rezsiiben t6rten6 gabion t'alak lotesitasevel ;.

K6r1uk a Tisztelt Ajdnlattevoket, hogy a kerdeseket ezzel egyidejtileg - a kdnnyebb megvdlaszolhat6s6g drdekeben
elektronikusan, szerkesztheto lorm6ban isjuttass6k el a megadoti e-mail cimekre.

A kieg6szit6 tajdkoztat6st az ajhnlati hatarido lej6rta elott, esszeni hatiiridon belul ke[[ megadni. Az Ajrinlatkero tajdkoztatja

a

Tisztelt Aj6nlattevoket, hogy a fentiekre tekintettel az Aj6nlatkdro csak az ajanlati hat6riJo lej6rt6t megelozo 3. munkanapig
bedrkezett kdrd6sek megvdlaszol6sdt tudja garantrilnil a kes6bb bedrkezett kdrdesek eseteben az aianlaiker<i a Kbt. 56.
$ 131
bekezd6sere tekintettel donthet tgy, hogy nem v6laszolja meg, vagy a Kbt. l l4.S (6) alapjin aikalm azza a Kbt. SZ.$
i:i
bekezdds6t 6s meghosszabbitj a az

A

aj

6nlattdteli hat6ri dot.

kieg6szito t6jdkoztatdst az Aj6nlatkero

az

Altala ismert (regisztr6lt) aj6nlattevok szimara megktildi, egyebekben

dokumentdci6 eldrdsre megadott honlapon hozzlf6rhet6v6 teszi.

a

Az Aj6nlattevo kizar6lagos t-elelossdge, hogy a regisztr6ci6 sor6n olyan e-mail vagy lbx eldrhetosdget adjon meg. arnely a
megkiildendo dokumentumok fogad6s6ra 24 6rdban alkalmas, ds hogy a szervezeti egysegdn beltil a-tiegJszito tij6koztai6s
idoben az arra jogosulthoz kerulj<in. Az elj6ras bdrmely szakasz6ban a kapcsolattarto silmelynel meglel<ille-mail cimre vagy
fax sz6mra megktildcitt barmilyen Uzenet, dokumentum a sikeres etktildds visszaigazolasanak pillinat6ban az AjanlattevZ,

iltetoleg valamennyi k<izos Aj6nlattevo rdsz6rejoghatdlyosan kdzbesitettnek tekintend6.
Amennyiben a lentiek ellendre az Ajdnlattevo olyan e-mail vagy fax elerhetoseget ad meg, amely valamely, a fogad6
(Aj6nlattevoi) oldal hib6ja miatt n.em erheto el, vagy az aj6nlattev6 egydltaki,n nem ad e-mail-6Vvagy fax el6rhetosdgei, az
jqjgnllt:)/6 rdszdre a kiegeszito t6j6koztat6s postai fton kerul megkuld6sre! Ebben az esetben az ajdn-iattevo jogszerfieln nem
kifogasolhatja a k6zbesitds ezen eltdro formej6t!

A kiegdszit6 tdjdkoztat6(ok) a dokumentdci6 rdszekdnt tekintendok, azal egyiitt kezelendok.
12.) Ajanlatkdro a Kbt. 13l. $ (4) bekezdese ertelmeben az eljdris nyertesdvel, vagy - a nyertes Aj6nlattev6 visszalep6se
eseten

-

az ajdnlatok 6fiekeldse sordn a kovetkezo legkedvezobb ajanlatot tevonek minosiiett Aj6nlattevovel koti meg

a

szerzod6st, ha ot az aj6nlatok elbirdl6sar6l sz6l6 irdsbeli cisszegezesben megjelolte.

13.) A kcizbeszerzesi dokumentum reszet klpezo szerz(fldstervezetre az ajinlatban nem teheto dszrevetel. vdlemenyelter6s.
annak szdvege nem m6dosithal6. Az ajdnlat bead6s6val az Aj6nlattevo elismeri, hogy a szerzod6s valamennyi ieltdteldt
megismerte, megdrtette ds azokat elfogadja.
14

)

Felhivjuk a Tisztelt Aj6nlattevok ligyelm6t. hogy a Kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. evi CXLII t6rv6ny 41. g (2)

bekezdds6ben foglalt kapcsolattart6si form6kat tekinti megfelelonek az ir6sbeli nyilatkozatok megletel6re vonatkoi6an.

15.) Az Aj6nlatkdro rigy rendelkezik, hogy az aj6nlatok bir6lat6t 67.9 (l) bekezdesdben foglalt nyilatkozat alapj1n - a-z
aj6nlatok drtekel6s6t kdvetoen v5gzi el. Ebben az esetben csak az ertdkelesi sorrendben leghedvezobb vagv a legkedvezobb ds
az azt koveto egy vagy t<ibb legkedvezobb aj6nlattevo tekinteteben vegzi el a binilatot. (Kbt. I 14. g
bJkezd6s.)
12;

16.)

A

17.)
nem

Az Aj6nlattevo az ajrlnlat elk6szitesdnek
teriti meg.

18.)

Amennlben ajanlattevo az alkalmass6g igazoldsa erdekdben mds szervezet (szemely) kapacit6s6ra is t6maszkodik. figy

felhiv6sban 6s a dokumentuntban nem szab6lyozott kerddsek esetdben a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
tdrveny, a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet eloir6sai az ir6nyad6k.
es benyujtris6nak k<iltsdgeit maga

viseli es az Ajdntatkero semmilyen lorm6ban

ed a szervezotet, es' az elj6rdst megindit6 felhiv6s vonatkoz6 pontj6nak megjel6lds6vel - azon alkalmass6gi kovetelmenyt

(kcivetelmdnyeket), melynek igazoldsa drdekdben az ajanlattevo ezEn szervezet eroforr6s6ra (is) tlmaszkodik az ajanlatban
meg kell jelolni. Tov6bb6 ezen ig6nybevett szervezetnek a Kbt. 65. $ (7) bekezddse alapjdn nyilatkozria ketl arr6i, hogy a
szprzifi|s teljesitesdhez sziikseges eroforr6sai rendelkezesre 6llnak majd a szerzrldds teljesitesenek idotartama alatt.
Ha az Aj6nlattevo a Kbt. 65. $ (7) bekezddse szerinti szervezetet vesz igdnybe a szerzodds teljesitesdhez sztiks6ges penziigyi
ds gazdas6gi, illetoleg miiszaki es szakmai alkalmass6g igazol6s6ra, akkor e szervezetnek az alkalmass6gdt az Aj6nlattevovel
azonos m6don kdteles igazolni.

19.) A Kbt. 65. $ (8) bekezdds szerint csatolni kell a kapacit6st biaosit6 mds szervezet kezessegv6llalo nyilatkozat6t,
amelyben e m6s szervezet a Ptk. 6:419 $-ban foglaltak szerint kezesk6nt felel az aj6nlatkdrot az ajanlattevo teljesit6sdnek
elmarad6s6val vagy hib6s teljesitdsdvel <isszeffiggdsben drt k6r megtdritesddrt.
20.) Az Aj6nlattevo, az alv6llalkoz6 ds adott esetben az alkalmass6g igazol6s6ban resz vevo m6s szervezet vonatkozis6ban a
Kbt. 67. $ (4) bekezd6se szerinti nyilatkozatot kotetes benyujtani a Kbt. 62. g (l) ds (2) bekezd6seben foglalt kiz6r6 okok
hi6ny6r6l.

21.)Azaj6nlatot-ide6rtveakdrtnyilatkozatokatis-cegszeriienkellal6imi. Azajinlatbacsatolni kell -azal6irisrajogosult

yemllVef
i

ellen6rzdse c€ljab6l az Ajdnlattevo, az ajdnlatban nyilatkozatot tevo alv6llalkozo(k), valamint az alkaimass6g
(k) al6bbi i ratai t

gazol6s6ban resztvevo gazdasdgi szerepl

:

A cegeglzdsre jogosult szemely(ek) al6irdsi cimpeld6nydt, vagv al6inis mint6j6t.
b) A cegkivonatban nem szereplo kdtelezettsegvellal6(k) esetdben a cegjegyzesrejogosult szemell,tol sz6rmaz6, az aj6nlatban
szerepl6 nyilatkozatok alilir|sira vonatkoz6 - a meghatalmaz6 6s a meghatalmazott al6ir6s6t is tartalmaz6 teljes'bizonlt6
a)

erejii - irdsos

meghatalmazist.

c) A fotyamatban levo vdltozisbejegvzesi elj6rds esetdn a cegbiros6ghoz benl,ujtott villtozAsbelegvzesi kdrelmet es annak
6rkez6s6ro[ a cegbir6s6g eltal kulddtt igazol6st. Amennfben vdltozAsbejegyzesi elj6r6s nincs tblyamatban, az errol sz6lo

nyilatkozatot.

I

22.) Ai6nlattevorrek nyilatkoznia kell - adott esetb€n - azajhnlatitbatr elktildnitett m6don elhelvezett iizleti titokr6l (ide 6rtve a
v6dett isnteretet is) [Ptk. 2:47. $l Aznzleti titkot tartalmaz6 iratokat rhgy kell elkesziteni ds az aj6nlat vegen. az ajAnlat tdbbi
resz6rol elkiilciniteften elhelvezri. hogy azok az inlbrm6cios onrendelkezesi jogr6l es az infornrdci6szabadsdgrol sz6l6 201 l.
evi CXII. tdrveny 27. $ (3) bekezdesere tigyelemmel kizir6lag olyan inlbrurdci6kat Iarlalmazzanak. amelyek nf lv6nossdgra
hozatala az izleti tevdkenyseg vegzese szempontj6b6l ardnytalan serelmet okoma.

23.) Ajdnlatk6ro t6jdkoaatja ajdnlattevoket. hogy az aj6nlati t-elhiv6sban. valamint a kozbeszerzesi dokumentumokban
szereplo. meghat6rozcrtt minosegre tdrteno hivatkozasok csak a t6rgy jellegdnek egydrtelnrii meghatirozasa erdekdben
tdrtentek. Aj6nlatkdro a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 46. $ (3) bekezddse alapjhn azzal mindenben egyen6rtekii termdket
elt'ogad.

24.) A jelen aj6nlati felhivrisban meghat6rozott alkalmass6gi minimumfeltdtelek a min6sitett ajdnlattevok hivatalos jegpdkdbe
tcirteno 1-elv6tel tblteteldt kepezo minositesi szempontokhoz kepest szigorirbbak.

25.) Az aj6nlatban felolvas6lapot kell elhelyeari. ami tartalmazza a Kbl. 66. S (5) bekezdese szerinti risszes adatot (az
aj6nlattevok neve. szdkhelye vagv lak6helve). valanrint a megajanl6st (ajanlati neft6 6r).
26.) Az Aj6nlattevonek az aj6nlataban nyilatkomia kell tov6bb6 arr6l, hogy az |ltala az ajinlat r6szekent fenltn6solatban
becsatolt iratok az eredeti iratokr6l fen1,rn6sol6s ftjan k6szitett iratok, azok az eredeti iratokkal tartalmukban ds form6jukban
teljes egdszdben megegyeanek.

VI.4) E hirdetm6ny feladr{srinak dr{tuma: (2017,t04/
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