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Felhívás

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

http://miskolcholding.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Talajmechanikai és hidrogeológiai talajfúrásokKözbeszerzés 
tárgya:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000091952018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. EKRSZ_
21392755

Miskolc HU311 3530

Petőfi Sándor Út 1-3.

Vámos Csaba

vamos.csaba@miskolcholding.hu +36 46/516-200 +36 46/516-451

http://miskolcholding.hu/

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység
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A./ 30 m-es furat: 80 darab B./ 30 m-es statikus nyomószondázás CPT: 80 darab C./ 10 m-es nehéz dinamikus verőszondázás (
DPH): 160 darab D./ 4 m-es furat: 200 darab A kiírásban meghatározott helyszínrajzon jelölt földrajzi helyekre vonatkozó 
geotechnikai terepi vizsgálatok elvégzésére Miskolctól maximálisan 15 km-re lévő területen. Tárgyi munka nem engedélyköteles 
tevékenység. Nyertes vállalkozó feladata a helyszínrajzon megjelölt helyekre vonatkozó geotechnikai vizsgálat elkészítése az 
alábbiak szerint: • Megrendelő által jóváhagyott vizsgálati helyek kitűzése és a terepszintek bemérése, • a vizsgálatok 
megkezdése előtt a vizsgálati pontok ellenőrzése lőszermentességi szempontból, • 80 db 30 m mély DIN 120 geotechnikai 
spirálfúrás készítése; zavart talajmintavétel fél méterenként, illetve rétegenként; lokális magmintavétel a rétegződéstől függően -
fúrásonként maximálisan 6 db magminta; fúrásonként 1.5 l talajvízminta vétele, • 80 db CPT U szonda készítése 30 m-es 
tervezett mélységgel, • 160 db DPH szonda készítése 10 m-es tervezett mélységgel, • 200 db 4 m mély DN 60/80 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

II.2.3) A teljesítés helye:

45255500-4

45120000-4

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Geotechnikai talajvizsgálat elvégzéseII.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

Hernádnémeti: 014/1-11, 015/2-4, 017, 018/2-27, 019, 020/6-16, 041, 043/3-11, 047, 048/1, 049, 
050/53-68.

II.1.6) A teljesítés helye:

2018.12.30.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

VagyongazdálkodásEgyéb tevékenység:

Építési beruházás

Talajmechanikai és hidrogeológiai talajfúrások

Hernádnémeti település külterületének 400 ha-os területén talajmechanikai fúrások elvégzése az alábbi részfeladatokkal: A./ 30 
m-es furat: 80 darab B./ 30 m-es statikus nyomószondázás CPT: 80 darab C./ 10 m-es nehéz dinamikus verőszondázás (DPH): 160
darab D./ 4 m-es furat: 200 darab E./ 100 m-es talajvíz mérési furat: 2 darF./ 25 m-es talajvíz mérési furat: 8 darab A 
közbeszerzési eljárás 2 részben kerül megindításra: 1.rész: fenti A-B-C-D pontokban foglalt feladatok elvégzése 2.rész: E-F 
pontokban foglalt feladatok elvégzése A feladatok részletes tartalmának leírása a Dokumentáció műszaki leírásában található. A 
munka nem építési engedély köteles tevékenység. Opcionális feladat: helyszíni mérnöki közreműködés biztosítása. A 321/2015. (
X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdése alkalmazásra kerül.

NUTS-kód:

Hernádnémeti: 014/1-11, 015/2-4, 017, 018/2-27, 019, 020/6-16, 041, 043/3-11, 047, 048/1, 049, 
050/53-68.
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Jótállás időtartama (a műszaki 
átadás-átvételt követő naptól számítva 
hónapokban megadva; ajánlati elem 
minimum értéke: 24 hónap, 
legkedvezőbb szintje: 48 hónap)

20A teljesítésbe bevonásra kerülő 
építésvezető szakember szakmai 
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem 
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

környezetvédelmi fúrás készítése ablak mintavevő használatával, lehetővé téve a mélységi egyedi környezeti minták kinyerését • 
fúrási és szondázási jegyzőkönyvek szolgáltatása magyar és angol nyelven • talaj és talajvízminták szolgáltatása, magyar és 
angol nyelven felcímkézve • A teljesítés módja: minták átadása Megrendelő által kijelölt, a vizsgálati helytől maximálisan 5 km-re
levő raktárban. Jegyzőkönyvek megküldése pdf. állományban, digitális levélben a terepi vizsgálatok befejezése után 1 héten belül
angol nyelven is. • Vállalkozó előteljesítésre jogosult. • A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos 
költségeket, melyek a szerződés tárgyának megvalósításához szükségesek, így az igényelt technológiájú fúrógépek fel- és 
levonulását, a feltáró brigádok helyszínre delegálásának és ott tartózkodásának valamennyi költségét, továbbá a 
mintaszállításhoz szükséges üvegedények és tasakok beszerzésének díját. • a terepi munkák során keletkezett elkerülhetetlen 
zöldkárt a Miskolc Holding téríti a károsultak felé. • A vállakozó díja opcionálisan terjedjen ki a helyszíni mérnöki közreműködés 
összegére is. • Megrendelő fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződést neki nem felróható és rajta kívülálló okból 
bármikor felmondhassa, amely a munka azonnali felfüggesztését jelenti.

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.05.30. 2018.12.30.

Nem

Nem



EKR000091952018

20A teljesítésbe bevonásra kerülő 
építésvezető szakember szakmai 
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem 
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A kiírásban meghatározott helyszínrajzon jelölt földrajzi helyekre vonatkozó hidrogeológiai terepi vizsgálatok elvégzésére 
Miskolctól maximálisan 15 km-re lévő területen. E./ 100 m-es talajvíz mérési furat: 2 darab F./ 25 m-es talajvíz mérési furat: 8 
darab Tárgyi munka nem engedélyköteles tevékenység. Nyertes vállalkozó feladata a helyszínrajzon megjelölt helyekre 
vonatkozó hidrogeológiai vizsgálat elkészítését: • Megrendelő által jóváhagyott vizsgálati helyek kitűzése és a terepszintek 
bemérése, • a vizsgálatok megkezdése előtt a vizsgálati pontok ellenőrzése lőszermentességi szempontból, • 2 db 100 m mély 
vízkút készítése; 3 órás próbaszivattyúzással és annak angol nyelvű dokumentálásával • a kutak termelését követően helyszíni 
vízvizsgálat szükséges pH, hőmérséklet, vezetőképességre vonatkozóan angol nyelvű dokumentálással • 8 db 25 m mély vízkút 
készítése; • fúrási jegyzőkönyvek szolgáltatása angol nyelven • talajvízminták szolgáltatása Vállalkozó által biztosított 
edényekben magyar és angol nyelvű cimkézéssel • talaj és talajvízminták szolgáltatása, magyar és angol nyelven felcímkézve • A
teljesítés módja: minták átadása Megrendelő által kijelölt, a vizsgálati helytől maximálisan 5 km-re levő raktárban. 
Jegyzőkönyvek megküldése pdf. állományban, digitális levélben a terepi vizsgálatok befejezése után 1 héten belül angol nyelven 
is. • Vállalkozó előteljesítésre jogosult. • A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket, 
melyek a szerződés tárgyának megvalósításához szükségesek, így az igényelt technológiájú fúrógépek fel- és levonulását, a 
feltáró brigádok helyszínre delegálásának és ott tartózkodásának valamennyi költségét, továbbá a mintaszállításhoz szükséges 
üvegedények és tasakok beszerzésének díját. • a terepi munkák során keletkezett elkerülhetetlen zöldkárt a Miskolc Holding 
téríti a károsultak felé. • A vállakozó díja opcionálisan terjedjen ki a helyszíni mérnöki közreműködés összegére is. • Megrendelő
fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződést neki nem felróható és rajta kívülálló okból bármikor felmondhassa, amely a 
munka azonnali felfüggesztését jelenti. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött 
dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben 
összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

II.2.3) A teljesítés helye:

45255500-4

45200000-9

45120000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hidrogeológiai talajvizsgálat elvégzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját 
forrásból biztosítja. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján 5% előleg lehetősége biztosított. 
Résszámlázás nincs. Számla kifizetése 30 nap a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) 
bekezdés szerint.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opcionális feladat: helyszíni mérnöki közreműködés biztosítása. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő erre irányuló 
külön megrendelése alapján a megvalósítás során a helyszínen mérnöki közreműködés biztosítása.

Opciók leírása:

IgenOpciók:

Nem

Nem

NUTS-kód:

Hernádnémeti: 014/1-11, 015/2-4, 017, 018/2-27, 019, 020/6-16, 041, 043/3-11, 047, 048/1, 049, 
050/53-68.

Igen

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

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját 
forrásból biztosítja. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján 5% előleg lehetősége biztosított. 
Résszámlázás nincs. Számla kifizetése 30 nap a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) 
bekezdés szerint.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opcionális feladat: helyszíni mérnöki közreműködés biztosítása. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő erre irányuló 
külön megrendelése alapján a megvalósítás során a helyszínen mérnöki közreműködés biztosítása.

Opciók leírása:

IgenOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Jótállás időtartama (a műszaki 
átadás-átvételt követő naptól számítva 
hónapokban megadva; ajánlati elem 
minimum értéke: 24 hónap, 
legkedvezőbb szintje: 48 hónap)

Nem

Igen

2018.05.30. 2018.12.30.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját 

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

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőt késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a 
késedelemért felelős. Mértéke a késedelem minden napja után a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de maximum 7,5%, azaz 15 nap. A 20 
napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a 
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, 
akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Mértéke, a kötbéralap 20 %-a. Jótállás: Mértéke bírálati 
résszempontként kerül értékelésre. Ajánlattevő vállalásának megfelelően, a teljesítés igazolását és a teljes átadás-átvételt követő 
naptól számítva a forgó kopó alkatrészekre is. Ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Fentieknek megfelelően nem releváns.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Jelen eljárásban nem kerül előírásra.

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 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, 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Öntisztázás a Kbt.
64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő
az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása 
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő 
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során

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) pontját a 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdése 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

forrásból biztosítja. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján 5% előleg lehetősége biztosított. Az 
előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kerül kifizetésre. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Résszámlázás nincs. 
Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat 30 napos fizetési határidő mellett, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti az alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a 
Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.05.17. 10:00

HU
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2018.05.10.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Közös 
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, 
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó 
gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, 
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 
114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése 
szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. §
(2) bekezdésére vonatkozóan. 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó 
információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 8. Ajánlattevő nem tehet 
többváltozatú ajánlatot. 9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a 
nemmagyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a 
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 11. A teljes 
ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET) 12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. 
törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének 
e) pontját. 14. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 20.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/
káresemény mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre 
vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. 15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell
a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban,
illetve szerkeszthető .xls formátumban is. 16. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott
költségvetést, illetve a szakmai ajánlatát (árazott költségvetés és önéletrajzok). Az Ajánlattevő kötelessége, hogy 
áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. 
Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott 
Ajánlat nem felel meg az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában 
az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

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)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

2018.05.17. 12:00

Nem




