AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe:
Nyirád Község Önkormányzata
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Telefon: +36 88235001
Fax: +36 88506-070
E-mail: hivatal@nyirad.hu
Honlap: www.nyirad.hu
Az Ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzési szolgáltató:
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.,
Kapcsolattartó: Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
névjegyzéki lajstromszáma: 00484,
Tel/fax: +36 88 795516,
E-mail: tothxkrisztina@gmail.com
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása:
A Kbt. Harmadik Rész szerinti, Uniós értékhatár alatti (nemzeti), a 115. § (1) bekezdés alapján
induló nyílt eljárás.
3. Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. (Ha
egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt.
39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölése, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdés alapján díjmentesen bocsátja a közbeszerzési
dokumentumokat az ajánlatkérő által megjelölt gazdasági szereplők rendelkezésére, melyet
jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton (e-mailben),
közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, díjmentesen eljuttat részükre.
Ezen túlmenően az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a
Közbeszerzési Adatbázisban (www.kozbeszerzes.hu).
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE12016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül
A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Nyirád településen a meglévő földszintes, magastetős óvodaépület mellé történő közvetlen
csatlakozással egy szintén földszintes, magastetős bölcsőde építése 12 fős bölcsődei
csoportszobával és a szükséges kiegészítő funkciókkal.
A bölcsőde helyiségeinek hasznos alapterülete: 182,71 m2 (emellett egy 62,54 m2 alapterületű
terasz készül)
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A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben
találhatók.
Nómenklatúra:
CPV-kód:
Fő tárgy: 45214000-0
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE12016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül
6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A részteljesítés határideje, mely időpontra megkövetelt a szerződéses érték legalább 50 %-át
elérő megvalósult teljesítés: a szerződés hatálybalépését követő 71. nap.
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépését követő 133. nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. A teljesítés helye:
8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. hrsz: 705.
NUTS kód: HU213
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra történő
hivatkozás:
A szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A szerződéses érték kifizetése banki átutalással történik.
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)-(3) bek., valamint (6) és (7) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek., a 2017. évi CL. tv., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai alkalmazandók. Ha a
nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és B. §-ai szerint kell eljárni a
kifizetéseknél, továbbá a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.) 142. § (1) bek. b) pontjában előírtak
alkalmazandók.
Előleg: Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő(k) számára
max. nettó 5 millió Ft összeg erejéig. Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül
elszámolásra.
Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását nem kéri az ajánlatkérő.
Számlázás: A nyertes ajánlattevő(k) az előlegbekérőn túl 3 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosultak az alábbi ütemezés szerint:
1. részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
2. részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
3. részszámla: a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
Végszámla: a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
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Finanszírozás: A vállalkozási szerződés fedezete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen”
című, TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében biztosított
utófinanszírozás keretében. A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
9. Az ajánlattevő tehet –e többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
Ajánlatkérő nem biztosít többváltozatú ajánlattételi lehetőséget.
10. Részajánlat tétel lehetősége vagy kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség van,
tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni,
valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek
száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:
Ajánlatkérő kizárja a részajánlat tétel lehetőségét.
Indoka: Az építési beruházás során elvégzendő munkafolyamatok térbeli és időbeli egységet
alkotó feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása többlet költség és
humánerőforrás igénybevételét tenné szükségessé (pl. Ajánlatkérő részéről többlet
koordinációs feladatok ellátása, kivitelezői organizációs költségek többszöröződése) a több
fővállalkozó egyidejű helyszíni jelenléte okán. Ezzel sérülne a hatékony és felelős közpénz
felhasználás elve, valamint több vállalkozó együttes helyszíni jelenléte, koordinálása stb.
jelentősen nehezítené a kivitelezés teljes ideje alatt üzemelő óvoda zökkenőmentes
működését. Ezeken túlmenően garanciális és szavatossági előírások (felelősség) is
egyértelműen egy generálvállalkozást igényelnek.
11. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki,
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása
(kivételesen sorrendje):
A legjobb ár-érték arány valamennyi rész esetén az alábbi értékelési szempontok szerint:
1.

Nettó ajánlati ár /HUF/

súlyszám: 70

2.

A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki
vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett
szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő,
a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő
hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/ (Ajánlatkérő max. 5 db projekt vesz
figyelembe)

súlyszám: 20

3.

A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész műszaki
vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett
szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő,
a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő
hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/ (Ajánlatkérő max. 5 db projekt vesz
figyelembe)

súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetén azonos: 0-10.
0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
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Értékelési módszer: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. december
21.) 1. sz. mellékletében megfogalmazott relatív értékelési módszerrel – az arányosítás
módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.
A 2. és 3. részszempontok ajánlati elemeinek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra:
- 2. részszempont: max. 5 db projekt,
- 3. részszempont: max. 5 db projekt.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
12. A kizáró okok, és utalás a megkövetelt igazolási módokra:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) m) és q)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó vonatkozásában, hogy az érintett
gazdasági szereplő(k) tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumoknak az ajánlattételi felhívás
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó részéről a kizáró ok az eljárás során következik be,
ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból.
13. Az alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra:

A Kbt. 115. § (1) bekezdésben foglaltakra hivatkozással ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági
követelményt.
14. Az ajánlattételi határidő:
2018. MÁRCIUS 22. 10:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
Benyújtás címe:
Nyirád Község Önkormányzata
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Titkárság
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Módja:
Az ajánlatot egy eredeti, papíralapú példányban, valamint a papíralapú példánnyal mindenben
megegyező egy darab elektronikus, szkennelt változatban (CD vagy DVD adathordozón, jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható, *.pdf formátumban) kérjük benyújtani. Az árazott
költségvetést *.xls formátumban is kéri ajánlatkérő benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálása során minden esetben a papíralapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlatot lezárt, nem átlátszó csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson feltüntetve az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban kért információkat.
16. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve magyar, ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
17. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, és – amennyiben nem elektronikusan történik - helye,
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Ideje: 2018. MÁRCIUS 22. 10:00 óra
Helye: Nyirád Község Önkormányzata
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tárgyaló
Jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján
az alábbiak vehetnek részt: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek.
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
19. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
20. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: ―
21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
„Bölcsőde létesítése Nyirád településen” című, TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú
projekt. A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
22. Egyéb információk:
1) Az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Személyes leadás esetén kérjük, az ajánlattevők szíveskedjenek figyelembe venni, hogy
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00 óra, pénteken 8.00 – 13.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 10.00 óráig lehet leadni az ajánlatokat.
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2) Az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kivéve a Kbt.
66. § (2) bekezdés szerinti, illetve minden olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Ezeket eredeti aláírt példányban kell tartalmazni az
ajánlatnak.
3) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal;
- nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan;
- arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.§ (4) bekezdés);
- nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése
szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell;
- nyilatkozatát az előleg igényléséről (nemleges nyilatkozat is szükséges);
- nyilatkozatot a helyszín megtekintéséről, adottságainak megismeréséről;
- árazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja;
- az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó esetében
aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott
dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának
mintája. (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó esetében a Ctv. 9. §-a
szerint az aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.). Amennyiben az ajánlatot nem
az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre
jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni;
- a 2. és 3. értékelési részszempontok tekintetében tett megajánlások alátámasztására a
megnevezett szakemberek bemutatására vonatkozó nyilatkozatot;
- valamennyi olyan további nyilatkozatot, dokumentumot, amely jelen ajánlattételi felhívás
alapján szükséges az ajánlatok elbírálásához, és amelyet a közbeszerzési dokumentum
iratjegyzéke tartalmaz.
4) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira
vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen
meg kell tenni. Az alvállalkozók (teljesítés során történő) bevonására vonatkozóan
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. §-ban foglaltakra.
5) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltak szerinti,
az ajánlat érvénytelenségét okozó körülmények fenn nem állásáról.
6) A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek
a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlattevőnek a tájékozódási kötelezettsége
teljesítéséről ajánlatában nyilatkoznia kell.
7) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről.
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8) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
9) Az ajánlatban a Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni az ajánlattevő.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét
biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a
11) Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
12) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot
főszabály szerint magyar nyelven kell benyújtani, azonban ajánlatkérő elfogadja az
ajánlatban esetlegesen nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását
is. A felelős fordítás tartalmáért az ajánlattevő felelős.
13) Ajánlattevők (bármely gazdasági szereplő) jelen felhívás 1. pontjában megadott
közbeszerzési szolgáltató elérhetőségén kiegészítő tájékoztatást kérhetnek jelen
ajánlattételi felhívással, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban a Kbt. 114. § (6) bekezdésben előírtak figyelembevételével.
14) Jelen eljárásban – hivatkozva a Kbt. 115. § (4) bekezdésben foglaltakra –, kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat kell figyelembe
venni a fentieket szem előtt tartva. Közös ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell
nyújtaniuk az egyetemleges felelősségvállalásukra vonatkozó nyilatkozatukat.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
16) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az
ajánlatkérő – hivatkozva a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17) Ajánlattevő – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – köteles a jelen közbeszerzés
tárgyának megfelelő, a beszerzés tárgyára vonatkozó építés-szerelési felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiaknak legalább
megfelelő értékű felelősségbiztosításra:
- kártérítési limit évente: min. a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 10%-a,
- kártérítési limit káreseményenként: min. a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén a fentieknek
megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
18) Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi
projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése
érdekében.
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19) A szerződést megerősítő biztosítékok:
Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér és jótállás vállalására
köteles az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér: A részteljesítési vagy teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes
teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül érvényesítésre, amely a szerződés teljes nettó
ellenértéke után 0,5 % a késedelem minden naptári napja után, de maximum 15 napi
tételnek megfelelő összeg.
Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 napos időtartamot,
Megrendelőnek jogában áll a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a
szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, ha a szerződésben
rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes nettó
ellenértékének 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér
összege beszámítandó.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetére hibás teljesítési kötbér kerül
meghatározásra, melynek mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24 hónapon keresztül jótáll a szerződésben
foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért. Amennyiben valamely jogszabály
ennél hosszabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy
szerkezetre, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által
kötelezően előírt időtartam az alkalmazandó.
20) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes
közbeszerzést indít, hivatkozva az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) Támogatási
Szerződéssel kapcsolatos folyamatban lévő változásbejelentésére. A Kbt. 135. § (12)
bekezdés alapján a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási
Szerződés változásbejelentésének hatályba lépése.
21) Ajánlatkérő szervezett kereteken belül helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor időponttól
függetlenül biztosítja az ajánlattevők számára a teljesítés helyszínének önálló bejárását,
megtekintését. Ajánlatkérő a megfelelő és teljes körű ajánlattétel elősegítésére hozzájárul,
hogy ajánlattevő - amennyiben szükségesnek ítéli meg - a helyszínen műszaki feltárást
végezzen.
22) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a jelen felhívás
megküldésének napján érvényes MNB által meghatározott hivatalos deviza
középárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell
csatolni.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. MÁRCIUS 7.
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