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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Fémszerkezetű sátor építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001134942019
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Fémszerkezetű sátor építéseII.1.3) A szerződés tárgya:

45223200-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység:

sport, szabadidő

Építési beruházás

„Fémszerkezetű sátor építése” CPV: 45223200-8 Szerkezetépítési munkák Építési beruházás ismertetése: Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ 
Fesztáv: 22 m Hosszúság: 42 m Köztávolság: 5 m Lábmagasság: 3 m Csúcsmagasság: ~ 6,5 m Szerkezeti jellemzők: Tetőteher: 0,45 
kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2 A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket 
hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített 
sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák 
alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó 
hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek. A beépített szerkezeti elemek 
alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek. A 
betonalapozás az Ajánlattevő feladata. Ponyvázat minőségi jellemzői: Tűzállóság: B1, B-s2, d0 Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen 
éghető, égve nem csepegő MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása. 
Ponyvakonfekcionálás: NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, 
ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett 
anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem
igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből 
nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm 
szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva. Kivitel: Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva 
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt. 
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME 
minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva 50mm vastag 
PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve Az Ajánlattevő biztosítja: 1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok 
készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, 
mely alapján a beton rész kialakítható). 2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését 3. a 
fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben
Megrendelő biztosítja: 1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, 
teljesítménynyilatkozatot) 2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/
kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció 3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, 
folyóka kialakítása 4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel) 5.szerelés ideje alatt 
áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát 6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig
az őrzés-védelem Garancia: 36 hó Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME 
vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell 
lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le. A 
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„Fémszerkezetű sátor építése” CPV: 45223200-8 Szerkezetépítési munkák Építési beruházás ismertetése: Szerkezet: nyeregtetős 18ᵒ 
Fesztáv: 22 m Hosszúság: 42 m Köztávolság: 5 m Lábmagasság: 3 m Csúcsmagasság: ~ 6,5 m Szerkezeti jellemzők: Tetőteher: 0,45 
kN/m2 Szélteher: 0,6 kN/m2 A mobil csarnok elsőrendű tartószerkezetét ált. 5 méterenként helyezett keretek látják el, amelyeket 
hosszirányban szelemenek kötnek össze. A sátorváz stabilitását a szélső keretállásokba, ill. néhány köztes mezőbe kerülő feszített 
sodronykötél-párok biztosítják. A keretoszlopok és gerendák csomóponti kapcsolata „befogott” megoldású. A keretlábak és gerendák 
alumínium profilból készülnek, csomópontokon horganyzott acél elemekkel összekapcsolva. Az alu. profil négy sarkán "kéder"-fogadó 
hornyok, nútok találhatók. Szintén alumínium profilból készülnek a kereteket összekötő szelemenek. A beépített szerkezeti elemek 
alapanyag minősége szállítói megfelelőség igazolással igazoltan megfelel a statikai számításokban figyelembevett minőségnek. A 
betonalapozás az Ajánlattevő feladata. Ponyvázat minőségi jellemzői: Tűzállóság: B1, B-s2, d0 Tűzvédelmi osztályba sorolása: nehezen 
éghető, égve nem csepegő MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása. 
Ponyvakonfekcionálás: NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) - ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek megfelelően, 
ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban végzett 
anyag- és hegesztési tesztekkel ellátott, élettartama során elszenvedett nyúlását kompenzálni képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem
igénylő rögzítéssel ellátott, digitális 3D felületszámító programmal előállított, CAD vezérelt szabászgépen felszabott panelekből 
nagyfrekvenciás hegesztéssel konfekcionált, poliészter szövetbetétes, UV álló, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2 súlyú, 2500 N/5cm 
szakítószilárdságú (tervezői egyeztetés alapján meghatározott színű) ponyva. Kivitel: Háromszög ponyvázat: U= 5,8 W/m2K biztosítva 
A ponyvahéj szimpla, fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt. 
Tetőponyvázat: U= 2,9 W/m2K biztosítva A tetőponyva kétrétegű, légpárnás kialakítású fényzáró, 650gr/m2 fehér színű, EME 
minősített nehezen éghető, UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Oldal- és homlokfal: U= 0,5 W/m2K biztosítva 50mm vastag 
PIR hab töltésű merev szendvicspanel, takarólemezzel rögzítve Az Ajánlattevő biztosítja: 1. a sátor talplemezei alatti beton pontalapok 
készítése vagy sávalapot körben. (Ehhez adatokat az Ajánlattevő szolgáltat, mint statikai teherfelvételi adatok, pontos talpkiosztás, 
mely alapján a beton rész kialakítható). 2. Világítást, az érintésvédelem és tűzvédelmi szabványossági dokumentáció elkészítését 3. a 
fújt tető ventillátorok működéséhez az elektromos áram kiépítését és felállását a kapcsolószekrényig, amire rá tud kötni a szekrényben
Megrendelő biztosítja: 1. esetleges engedélyeztetés (Ajánlattevő adja a tervrajzokat, PVC tűzállósági dokumentációját, 
teljesítménynyilatkozatot) 2. villámvédelem kialakítását (földelést), a hozzá tartozó villámvédelmi tervvel és villámvédelmi/
kockázatelemezési/EPH hálózat és földelő hálózati dokumentáció 3.a tetőről és az oldalfalról lefolyó víz összegyűjtése, elvezetése, 
folyóka kialakítása 4.szerelési terület szabaddá tétele a munka megkezdése előtt (egyeztetve az Ajánlattevővel) 5.szerelés ideje alatt 
áram (50m-en belüli) biztosítását, illemhely és mosdó használatát 6.több napos munkavégzés esetén a leszállítást követően az átadásig
az őrzés-védelem Garancia: 36 hó Várható élettartam a ponyvára: min. 5 év A sátornak és a ponyvának meg kell felelnie az ÉME 
vonatkozó előírásainak és hivatalos NME minősítéssel kell rendelkeznie, valamint csökkentett hóteher elviselésére is alkalmasnak kell 
lennie, de felületéről a ráhullott havat fűtéssel vagy más alkalmas eszközzel el kell távolítani, ha az magától nem csúszik le. A 
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45223200-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt 
tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1 (NUTS: HU331)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás 
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

30

Fémszerkezetű sátor építése

6000 Kecskemét, Hrsz: 10975/1 (NUTS: HU331)
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Igen

Igen

2. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 
fő)

15

3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 
24 hónap)

15

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után, a szabályszerűen kiállított számla 
ellenében átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít. Az igazolt teljesítést követően a 
benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire. A 
kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak, az alvállalkozói 
kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B § rendelkezései az alkalmazandóak. Ajánlatkérő nem kíván 
tartalékkeretet kikötni. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A számlán fel kell tüntetni: a szerződés elnevezését. A szerződés 
TAO támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások
alapján kerül finanszírozásra. Fizetési késedelemhez kapcsolódóan irányadóak a Ptk. 6:155. § vonatkozó rendelkezései. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187.§ -ára a kötbérek vonatkozásában. További részleteket a KD tartalmazza.

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

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: - Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárt. - Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette 
Ajánlatkérő hibás teljesítési, meghiúsulási és késedelmi kötbért, jótállást, valamint jótállási biztosítékot alkalmaz. Részletek a 
közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) vannak feltüntetve.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint 
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. 
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a 
tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - 
Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 
megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja 
alapján tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást
, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy 
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki 
jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó 
befolyással rendelkezik, d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt 
százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt 
létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének,
vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében
eljár. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint 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. Ajánlatkérő kizárja
az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 
64. §-ára. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
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1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.09.10 16:00

HU

60

2019.09.10 18:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell 
elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban 
is, figyelemmel a Kbt. 41/B. § (1) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (
dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni 
az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. 2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell 
tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában 
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 3. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 3.1. az ajánlatot 
aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; Egyéni vállalkozónál, az 
egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni 
vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan 
dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (
pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 3.2. a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 3.3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az 
ajánlatához kapcsolódóan. 4. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan 
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a 
kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. 
Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét 
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az 
ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. 
Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) 
bekezdés). Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit. 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem 
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 9. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/
2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 5.000.000,- Ft/kár, illetve 10.000.000,- Ft/év 
összegű, építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti 
összegre kiterjeszteni. 10. A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 
a Kbt. az irányadó. 11. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési 
tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot. 12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR 
karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden információt. A részletes ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Dokumentum 
tartalmazza.




