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E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

7235/2019

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Egyéb cím adatok:

Albrecht

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu
www.harkany.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

dr. Turi Ákos faksz

Nemzeti azonosítószám

00416

Postai cím:
Város:

Pécs

EKR000179272019

NUTS-kód:

HU231

Postai irányítószám:

7621

Ország:

Magyarország

Egyéb cím adatok:

Teréz u. 11-13.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Turi

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Ákos

Telefon:

+36 72511608

Fax:

+36 72511607

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179272019/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
Igen

a fent említett cím:

Nem

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179272019/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45210000-2
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Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
EKR000179272019

Nem

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa
II.1.4) Rövid meghatározás:

A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái:
Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú strand épület átalakítása és bővítése medencecsarnokkal: A
legrégebbi épületrész a strandhoz tartozó II. sz épület (önálló rendeltetési egység és egy
tűzszakasz) - öltöző- és pihenő szárny, amely az 1970-es években épült előgyártott vasbeton
UNIVÁZAS technológiával. Az épületet bővítették 2000-ben. A műszakilag és funkcionális
térrendszerét tekintve elavult épület 2018-ban teljes külső, részleges belső felújításon ment át,
csak kisebb peremterületi részek elhagyásával. A II. sz épülethez kapcsolódik a III. jelű medence,
amely jelenleg nyitott és gyógyvízzel kevert melegített vízzel téli-nyári üzemmódban működik.
Kivitelezés tárgya: II. sz. strandépülethez kapcsolódó, fedett medencecsarnok, a III. sz. medencébe
beépített általános- és egy fiataloknak szóló kaland-élménymedencével, valamint kiúszócsatornával
a csarnok-hoz kapcsolt külső élménymedencével.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

A beszerzés részekből áll
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

az építési beruházás egy épület (fürdő) építési munkálataira irányul, - mely egy helyrajzi számon helyezkedik el, így a közbeszerzés
részekre bontása műszaki és a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)];

II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái: Medencecsarnok építése az alábbiak
szerint: A II. sz. strandépülethez kapcsolódik az építendő fedett medencecsarnok egy általános- és egy fiataloknak szóló
kaland-élménymedencével, a nagyobb belmagasságú részen pihenő-galériával és beltéri csőcsúszdával. A medencecsarnokot a felső
részen nyitható ablaksávokkal érdemes kialakítani, hogy a nyári üzemmódnál a szélső üvegfalakat megnyitva a csarnokot teljesen át
lehessen szellőztetni. Az építendő csarnok alapterülete: 1000 m2, legnagyobb belmagassága:10 méter A medencék lábmosókkal
védettek a bejárat- és a medence bejáratok mellett zuhanycsoportok kialakításával. Az úszómesteri pult a kiemelt gépészeti födémen
kap helyet. É1 kaland-élménymedence (vízfelület 254,59 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm, 320 cm): az
általános-fiatalabb korosztály számára pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, locsoló vízijátékok mellett csőcsúszda, családi csúszda,
mászófalas ugráló medence rész ki-építése javasolt a kiemelt vízgépészeti rész kihasználásával. É2 élménymedence (vízfelület 161,86
m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm): az általános-idősebb korosztály számára pezsgő-ülőpadok, nyakzuhanyok,
pezsgő-fekvőpadok, buzgárok és hidromasszázs fülkék beépítése javasolt zártabb, galériával fedett beülő medencerészekkel. É3 külső
élménymedence (vízfelület 349,64 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 90 cm, 120 cm): a meglévő medence külső része kiúszóval
megközelithetően, az élményelemek (fekvő pezsgőpadok, nyakzuhanyok, oldal-masszázs fúvókák) mellett úszó sávval. A medenceterek
bejáratainál vagy a medencelépcsők előtt lábmosók és az előfürdéshez zuhanyozók készülnek. Az új medencék vasbeton szerkezetűek,
az építés során burkolási és gépészeti munkák kivitelezése szükséges. II. sz. strandépület mellé telepítendő kétszintes (
földszint-galéria) medencecsarnok: A téglalap alaprajzú medencecsarnok a meglévő épülettől teljesen független készül vasbeton
oszlopkra és keretszerkezetre támaszkodó, sorolt, hajlított, íves ragasztott fa 36 méter hosszú tartókkal fedve, a meglévő épület fölé
futtatva. A vasbeton pillérekre a meglévő épülettől eldilatált monolit vasbeton szerkezetű galéria és lépcső kerül. A meglévő III. sz.
medence kuntúrján belül (szerelő aljzatként és zsaluként felhasználva) térelhatároló fallal kettéosztott élményés kalandmedence
készül, valamint kiúszócsatornával a fedett csarnokhoz kapcsolt külső élménymedence. A medencéket ellátó kiemelt gépház kifut a
medencecsarnokból, a külső oldalon a külső kalandmedencéhez kapcsolódva. A felső ragasztott fa tartók közé műhelyben előregyártott
fa panelek kerülnek felső párazárással és hőszigeteléssel, OSB lemezre fektetett PROTAN SE műanyag lemez fedéssel. A hajlított
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ragasztott fa tartókhoz függőleges ragasztott fa bordákkal kapcsolódik a végigfutó üvegfal, résként elválasztva, elemelve a tetőt a
vasbeton falaktól. A belső vasbeton keretrendszeren belül a kiemelt részeket a galériakorláthoz igazodó fa rácsok emelik ki illetve
választják le. A projekt engedélyköteles tevékenység. Építési engedély száma: Ügyiratszám: BA-04/E/253-35/2016. számú engedély,
mely a BA-04/E/00362-34/2017. számú módosító határozattal együttesen értelmezendő. A közbeszerzés teljes mennyiségének részletes
leírását jelen rovat karakterkorlátaira tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. - A nyertes Ajánlattevő köteles a
munkavégzést úgy összehangolni, hogy a meglévő, működő gyógy- és strandfürdő működését ne zavarja, a látogatókra, az ott
dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. - Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának
műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (hibajelentési időszak)
egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)

10

3. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott
6
szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon
túli többlet tapasztalata egész hónapban

4. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott
szakembernek uszoda és /v medencés közfürdő vízgépészeti berendezéseinek
szerelési munkái során szerzett tapasztalata egész hónap

6

5. Építés-technológiai terv minősége (nem számszerűsíthető)

8

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

70

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

20

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Nem

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

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:
Ajánlattevő már az ajánlatához (ajánlattételi határidőig) csatolni kellaz AF III.1.3. M.2.1. és M.2.2. pontban meghatározott
szakemberek megnevezését tartalmazó dokumentumot, valamint a szakemberek szakmai önéletrajzát a 3. és 4. értékelési
részszempontra tett megajánlás alátámasztása végett. Amennyiben ajánlattevő 0-tól különböző megajánlást tesz, és nem csatolja
ezeketúgy az ajánlat érvénytelen!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból
azt az AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód:
AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett
megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására. ESPDban
GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az elj-sal
kapcsolatban előírt egyéb információkat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes ig-ára elfogadja az
érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások
vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon
adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell
tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek
alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)
bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK
a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és
7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása. GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba
vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ szerepeljen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 321/
2015. kr . 26§(1)a). A nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU eu-i parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell.
szerinti hasonló nyilvántartásba, és teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a
szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: Előzetes igazolás
az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti ut ig-i köt-ség teljesítését – az ajánlatában az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján
az alkalmassági követelmények előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „
α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilvántartásának, ill. az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem M.o.-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU eu-i parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvtartok szerinti ig-t vagy nyil-ot kell ig-ként benyújt. Kbt. 69. § (11a) bek és a 321/2015 kr. 1§
(1) bekés 26§(2) bek alkalm. Részletesen KD-ban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolás ATk az alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 2. § (5) bek.
alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV.
részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) bek alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT
, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos
igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ AT
cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az AF feladásától visszafele számított 24 hónapra
vonatkozó nyilatkozatot (attól függően, hogy az Ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal: — bankszámla száma — mióta vezeti az adott számlát, —
volt-e a számlán az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás, ha volt milyen
időtartamban és összegben. (321/2015. kr. 19. § (1) bek a.) pont) P.2./ AF feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3
üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - áfa nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az EEKD-ban foglalt nyilatkozattal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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[321/2015. kr. 19. § (1) c) pont]. Ha AT a P.1./ –P.2./ pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott
módjáról. AK a KR 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./-P.2./ pontban meghatározott igazolási
módok helyett, illetve mellett. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. A Kbt
69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint bármely számláján az
ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt. P.2./ az Ajánlati felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 800.000.000,- forint összeget. A P.1./ pontban előírt
alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie. A P.2./ pontban előírt
alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
AT-knek – a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve aKbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az
ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja a tisztelt
AT-k figyelmét, hogy a 321/2015 kormányrend. (továbbiakban KR )2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az EEKD IV.
része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt.69.§(4) adott esetben aKbt.69.§(6) bek alapján az értékelési sorrendben azt követő
következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
alátámasztásacéljából benyújtandó igazolások: AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő GSZ csatolja: M.1./ az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki
átadás-átvétellel befejezett,de max 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető,a( KR
22.§(3)bek szerint kiállított ref igazolást, meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a telj idejét (kezdő és
befejező időp) helyét, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Részl előírásokat a KD tart. KR 22.§(5) bek
értelmében, ha a nyertes közös ATként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás-a teljesítés oszthatatlansága
miatt-nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák, elkülönítésével,úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. M/2.Nyil. azoknak a szakembereknek a
megnevezésével,végzettségük vagy képzettségük, a szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
nyilatkozat mellett csatolandó: a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és
befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz,mely tartalmazza — az M/2.1. alpontban épület építési és/
vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási , — az M/2.2. alpontban épületgépészeti, — az M/2.3. alpontban épületvillamossági
munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot; b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű
másolata, valamint c)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. [Kbt.65.§(1)bek b) pont; KR 21.§(2)bek b)pont]. Ha
a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt
jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az
adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65§(7)bek szerint is megfelelhet. Az
ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, h a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(9),138.§(1) és (5) bek rendelkezéseire! 65§(
10)bek nem alkalmazandó! A Kbt.69.§(4)bek rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az AK aKR 24.§(1)bek és(2)bek szerinti igazolásokat is
elfogad az M1/-M.2./ben meghatározott igazolási módok helyett, ill. mellett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AK alkalmatlannak minősíti az ATt (vagy közös ATket),hanem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ az AF feladásától
visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett,de maximum 8 éven belül
megkezdett közbeszerzés tárgyára vonatkozó alábbi referenciákkal: M.1.1./ 1 db 500 m2 alapterületű épületen végzett épület
építésére és/vagy felújítására és /vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott minimum 150 m2
összefüggő alapterületen 6 méter belmagassággal rendelkező építményrészt. M.1.2./ min. 13 méter hosszúságú fatartó beépítésére
vonatkozó magasépítési referenciával. M.1.3./ 1 db, legalább 200m2 nagyságú vízfelületet magába foglaló vizes létesítmény
kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott vasbeton szerkezetépítési, medence burkolási és vízgépészeti munkarészt.
Vizes létesítmény definíció: gyógyfürdő, strand, uszoda vagy egyéb olyan építési engedély alapján megvalósított létesítmény, mely
tartalmazott szerkezetépítési munkát, vízgépészeti munkát, burkolt medencét és élményelemeket. Az M.1.1./ és M.1.2./pontban előírt
referenciakövetelmény egy megfelelő tartalmú referenciával is teljesíthető. M.2./legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel
rendelkező szakemberekkel: M.2.1/1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013.(VII .11.) Korm. rend. 1. mell. IV. felelős műszaki vezetés 1.rész 2.D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E
) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rend. szerinti
szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik. M.2.2/1 fő, aki építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/ 2013. Korm. rend. 1. mell. IV. felelős műszaki vezetés 2.rész 3.D) pontjában meghatározott végzettséggel,valamint a 3.E)
pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm.rend. szerinti
szakirányú,illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
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idővel rendelkezik. M.2.3/1 fő, aki építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. IV. felelős műszaki vezetés 2.rész 5.D) pontjában meghatározott végzettséggel,
valamint az 5.E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.)
Korm.rend. szerinti szakirányú,illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,ill a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M2.1.-M2.3/:Gyak idő 266/2013. Korm. rend 11.§ (1) és (2) bek szerint. Egy szakember több
pozícióba jelölhető. A szakemberek tekintetében AK a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti
szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget,illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt
meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként. A szerződéskötés feltétele,hogy a nyertes AT legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára(ezt követően a szerződés időtartama alatt ) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése
kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§(4) alapján és ebben az esetben AK amásodik legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt
szerződést,amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt.65.§(6) bekezdése alapján az M1/-M
.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finansz a 1837/2018. kormhat-al megállapított forrból és ütemezésben. Előleg Kbt. 135.§(8)bek alapj 10%, elszám a 90%-os számlában
és a végszámlában történik egyenlő részben (5-5%). Az előleget az AK a 322/2015 (X. 30.) Korm. rend 30. § (1) bekben foglaltakkal
összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és(5)-(
6)bek, a Ptk 6:130§ (1)-(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015 KR 32/A§ és 32/B§ ir.adók. Az ÁFA finanszírozása a hatályos
jogszabályok előírásai szerint történik (2007. CXXVII. tv), figyelemmel az ÁFA törvény fordított ÁFA-val kapcs szabályaira. (142.§)
Nyertes AT a 322/2015. korm rend 32. § (3): az előlegen felül 7 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a nettó szerződéses érték
10-25-35-44-60-75-90 és 100 %t elérő megvalósult teljesítés esetén. Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér KD, telj körű jótáll AT
ajánlata szerint, és jótállási biztosíték 5%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül
ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
Nem

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2019.06.07

10:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy

Az időtartam hónapban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.06.07

12:00

Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó
.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Igen

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk
AK a Kbt. 98. § (3) bek szerinti hird nélküli tárgyalásos elj-t alkalmazhat jelen elj. eredményes lezárultát követően. A lehetséges
további építési beruházások tárgya: a külső gyerekvilág medencéinek kiépítésének kivitelezési munkái, a medencecsarnokhoz
kapcsolódó külső területen három zónában élmény-, kaland-élmény és pancsoló-gyerek medencék külső burkolatokkal és lehatárolt
zöldfelülettel. A belső vízgépház teraszhoz kapcsolódóan a szintkülönbségeket kihasználó, teraszoslépcsős fiataloknak szóló
kaland-élmény-gyerekmedence csoport kerül kialakításra önálló gépházzal. Ak a tárgyi projekt megvalósításához kapcsolódó fenti
építési feladatok tervezését külön folytatja le, de jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljeskörű műszaki megvalósításához
ezen építési munkák szorosan kapcsolódnak, annak egy újabb üteme, így képez egységes beruházást. A beszerzésre a tervek
rendelkezésre állását követően kerül sor. 1. Közb- Dok-ok az ekr.gov.hu felületen hozzáférhetőek. 2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtása: a
Kbt. 56.§(1)-(6)bek-eiben, és a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. 3.Helyszíni bejárás: Harkány, Kossuth L. u. 7. Időpontja: Az AF
megjelenését követő ötödik munkanap 10:00 óra. Találkozás: a fürdő főbejárata.4. Ajánlatok benyújtása: Az aj.tételi határidő lejártáig
az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 5. Az ajánlat formai feltételei: Acrobat Reader programmal olvasható pdf
kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektr. formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
6. AT az EKR-ben elektr. űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b) Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§
(1)k) kb) bek szerinti, d)Kbt.62.§(1) k) kc) szerinti nyil, e) vált. bej. nyil; f) ESPD; g) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil.7. Az ajánlathoz
csatolandó az ATk, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya
, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás.8.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatk vált.bej-i kérelem
egyszerű másolata elektr. feladás esetén a kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is. 9. ATnek árazatlan költségvetéssel
megegyező árazott költségvetést kell benyújtania. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem kerül csatolásra.10. Az alk. feltét és ezek előírt
igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szemphoz képest AK szigorúbban
hat meg.11. Nyertes AT köteles–legkésőbb a szerzkötés időpontjára–alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési
felelősség biztosítási szerződést kötni v meglévő fel. bizt-át kiterjeszteni, min. 300 000 000 HUF/év és min 100 000 000 HUF/kár
összegre.12. AK az eljárásban a Kbt.75.§(2)bek e) pontját alkalmazza.13. Kizárólag a nyertes AT feladata a szerződéskötésig az alábbi
dok-ok elkészítése: Indikatív kivitelezési, pénzügyi ütemterv. 14. AK a Kbt. 81§ (4)(5) bek-ét alkalm. 15. Értékelés: Kbt.76.§(2)c)
alapján II .2.5. és II.2.14. pont szerint. Adható pontszám:0-10, Módszer: Ár: fordított arányosítás,jótállás: arányosítás, Kbt.77§(1)bek
szerint legkedvezőbb szint 60 hónap,36 hónapnál kedvezőtlenebb ajánlati elem esetén az ajánlat érvénytelen, szakemberek egyenes
arányosítás értékelés felső hat 36 hó. 5.részemp pontozás. 16. AK ajánlati biztosítékot előír VI.4.3. pontban részletezve. 17. AF IV.2.6.
pontjában írt ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt.81.§ (11)bek-kel kell értelmezni. Kbt.73§(5)bek szerinti tájékoztatás a KD-ben. 18.
Vállalkozó dok-ai: AK jelen elj keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon
területi korl. nélküli, kizárólagos és3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez.19.Üzleti titok:a Kbt. 44.§ (1) bek.,EKR-ben
erre szolg funkcFAKSZ: Dr.Turi Ákos416 Alk.jog:Kbt., 424/2017kormrend, Ptk

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

EKR000179272019

Ország

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
II.1.6.) pont tekintetében indokolás:AK részajánlattételi lehetőséget nem biztosít: Az építési beruházás egy fürdő épület építési
munkálataira irányul, - mely egy helyrajzi számon helyezkedik el, így a közbeszerzés részekre bontása műszaki és a gazdasági
ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. A munkaterületen több Vállalkozó együttes jelenléte az alábbi problémák
kialakulásához vezethet a kivitelezés során, melyeket külön Vállalkozási szerződésekkel kezelni nem lehetséges: 1. Organizációs
problémák: • A munkaterület (MT) kialakítása, körbekerítése és őrzése; az építéshez szükséges közművek ideiglenes kiépítése; a
kivitelezés alatti áram és ivóvíz használat olyan feladatok és költségek, amelyeket részajánlattétel esetén minden egyes Vállalkozó
között szükséges elosztani, amely véleményünk szerint nem lehetséges, az ebből adódó elszámolási viták miatt. • A MTen
rendelkezésre álló organizációs terület használatát részajánlattétel esetén külön szükséges lenne lehatárolni, h a későbbi MT
helyreállítási feladatok elvégezhetők legyenek. Véleményünk szer ez nem lehetséges, továbbá az egyes munkafolyamatokhoz
folyamatos változó méretű organizációra van szükség, így a felhasznált terület is nagyban megnő. - a MT megközelítése – a fürdő
működése alatti kivitelez miatt is - korlátozott az egyes vállalkozók a munkaterületet csak felváltva tudnák használni, ami a telj hatidőt
veszélyezteti. Részletesen a KDban. A Kbt. 148 § rendelkezései alapján. Karakterkorlátozás miatt a További információk rovatba nem
lehet feltüntetni: II.2.7.) pontban megadott határidő munkaterület átadástól számított. A elhívás VI.3. rovatában meghatározott 93. § (
8) bek. szerinti eljárás további tartalma: A belső vízgépház teraszhoz kapcsolódóan a szintkülönbségeket kihasználó, teraszoslépcsős
fiataloknak szóló kaland-élmény-gyerekmedence csoport kerül kialakításra önálló gépházzal. A kalandmedencék felső részéhez a
gépház tetejéről hidakon keresztül lehet eljutni, ahol családi csúszda, illetve a teraszos medencékben vizijátékok kerülnek elhelyezésre
. A peremek a beton térkőből emelkednek ki, belső burkolat uszodakerámia K1 gyerekmedence (vízfelület 222,83 m2, vízszint -0,10 m,
vízmélység 50 cm): a sarokbástyában megépült belső gyerekmedencéhez kapcsolódva egy nagyobb méretű gyerek- és
pancsolómedence készül egy részen lejtős bemenettel. A medencébe gyerekjátszószerként POLIN A2 jelű mászó-vizivár, vizigomba,
locsolókapuk és kígyós állatfigura kerül. K2 strandmedence (vízfelület 170,00 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 100 cm): idősebb
gyerek-korosztály számára családi csúszdával, vizi lencse járó kötélpályával, egyedi beépített kalózhajó mászókával. K3
gyerekmedence (vízfelület 67,28 m2, vízszint +1,00 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence irányítható locsoló vizi élményelemekkel (
vizipuska, ágyú) és az alsó (K1) gyerekmedencébe locsoló állatfigurákkal (vízköpő elefántok). K4 gyerekmedence (vízfelület 85,08 m2,
vízszint +2,50 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence nagyobb méretű felfújt mászó labdával. A medencék és a burkolatok
kialakításánál törekedtünk az értékesebb fák megtartására. A medencék körüli burkolatot a büfé fogyasztóterasza egészíti ki. Fizetési
feltételekre a 322/2015. korm rend 32. § (3) bekezdésében foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít. Az előlegen felül 7
részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a nettó szerződéses érték 10-25-35-44-60-75-90 és 100 %t elérő megvalósult teljesítés
esetén. Előleg elszámolása a 90 és 100%ot elérő telj. esetén kiállítandó számlákban egyenlő részben. Ajánlati biztosíték: Az eljárásban
való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött a Kbt. 54. § szerint. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- ft azaz Kettőmillió
forint. A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 50800173-15392495 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése)
igazolására az ajánlatban benyújtandó az ezt tanúsító banki igazolás egyszerű másolata. Egyebekben lásd Közbeszerzési dokumentum
II.7. pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu

1026

Telefon:

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2019.04.24

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Feladott

2019.04.18

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000179272019

Feladó felhasználó

Megtekintés

Turi Ákos

Feladott verzió
Közzétett verzió

