Módosított ajánlattételi felhívás

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Tiszakécske Város Sportegyesülete
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
2.

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
76/442-888
76/441-078
tiszakecske.tvse@gmail.com
Kovács Károly elnök

Ajánlatkérő nevében eljár:

Meditkonzult Kft.
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
3.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
1/780-7811
1/797-8719
kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
dr. Kiss Balázs ügyvezető

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1)
bekezdés alapján a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
kezdeményez, a nyílt eljárás szabályai alapján.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet), valamint az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye
és pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat készít.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és
térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott 5
gazdasági szereplőnek. Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok átvételét az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek a felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal
egyidejűleg megküldött átvételi elismervény visszaküldésével kell visszaigazolniuk.
A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.

5.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
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Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés 1 db pálya építésre drain rendszerrel 96x56 m
méretben, 2 db edzőpálya építésére 90x50 m méretben, egyéb öntözőrendszer kiépítésére; 50 kW
napelemes rendszer telepítésre; valamint az NB2-höz szükséges infrastruktúra kiépítésre”
1. rész: „Vállalkozási szerződés 1 db pálya építésre drain rendszerrel 96x56 m méretben, 2 db
edzőpálya építésére 90x50 m méretben, egyéb öntözőrendszer kiépítésére”
2. rész: „Vállalkozási szerződés 50 kW napelemes rendszer telepítésre”
3. rész: „Vállalkozási szerződés az NB2-höz szükséges infrastruktúra kiépítésre”

6.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. rész: „Vállalkozási szerződés 1 db pálya építésre drain rendszerrel 96x56 m méretben, 2 db
edzőpálya építésére 90x50 m méretben, egyéb öntözőrendszer kiépítésére”
CPV 45212221-8 (Sportpályák építményeinek kivitelezése)
CPV 45000000-7 (Építési munkák)
CPV 45112720-8 (Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben)
CPV 45232120-9 (Öntözőrendszerek építése)
Egy db pálya építése drain rendszerrel 96x56 m méretben, 2 db edzőpálya építése 90x50 m méretben,
egyéb öntözőrendszer kiépítése.
2. rész: „Vállalkozási szerződés 50 kW napelemes rendszer telepítésre”
CPV 45300000-0 (Épületszerelési munka)
CPV 09331000-8 (Napelemek)
2x25000 kVA azaz 50 Kw névleges villamos teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
3. rész: „Vállalkozási szerződés az NB2-höz szükséges infrastruktúra kiépítésre”
CPV 45210000-2 (Magasépítési munka)
CPV 45300000-0 (Épületszerelési munka)
Vendéglátó büfé belső felújítása belső bontással, gipszkarton szereléssel, villanyszereléssel, belső
szigeteléssel, fűtés kiépítésével, valamint a kiszolgálás és vendégvárás fejlesztésével.
Homlokzaton kiépítendő, könnyűszerkezetes lépcső; főkamera állás kiépítése; leskamera állás
kiépítése, sajtószoba kialakítása, elektromos csatlakozási pont kialakítása.
1 db kapszula építése, illetve meglévő kapszula átalakítása.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció
mellékletét képező műszaki leírások, tételes árazatlan költségvetés és egyéb dokumentumok
határozzák meg.
A 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.
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7.

A teljesítés határideje:

A szerződés megkötésétől számított 75 nap valamennyi rész vonatkozásában.
8.

A teljesítés helye:

6060 Tiszakécske, Szabolcska u. 42. valamennyi rész vonatkozásában.
(NUTS: HU331)

9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: 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.
Késedelmi kötbér:

Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen
teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek
mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap. A
késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel
érintett napok száma a 10 naptári napot eléri, vagy meghaladja, az
Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene – a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért
követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít,
Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összeg 3%-a/alkalom
összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult. Amennyiben
a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy
meghaladja a teljes nettó szerződéses összeg 15%-át, azaz a hibás
teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az 5
alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és
meghiúsulási kötbért követelni. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét a Ptk.
6:187. § (2) bekezdése alapján.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős
– meghiúsul, Ajánlatkérő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően – meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenérték 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának
esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja
a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. A késedelmi kötbér és a
meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Jótállás:

Ajánlattevő köteles az építési beruházásra minimum 12 hónap
időtartamú jótállást vállalni, illetve amennyiben a beépített
anyagokra, eszközökre a gyártó 12 hónapot meghaladó jótállást
vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A
jótállás időtartama alatt az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett
hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles
3

megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A
jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek
kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének
időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult
felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három
hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási
idő már eltelt. A többletjótállás időtartama értékelési szempont.
10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után,
a szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg.
Ajánlattevő egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak
szerint:
Részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 50%-os
mértékénél a nettó vállalkozói díj 50%-a + ÁFA,
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-a +ÁFA összegről 100 %-ot elérő műszaki
teljesítés esetén.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti sportcélú támogatásból, és Tiszakécske Város
Önkormányzata által nyújtott támogatásból történik, a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(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 32/B. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió
forint mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása minden esetben a
végszámlából történik.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a szerződésben foglalt teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére
előlegbekérő dokumentum alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az ilyen formában
nyújtott előleg elszámolása minden esetben a végszámlából történik.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő egyik rész tekintetében sem tehet többváltozatú ajánlatot.
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12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
Igen. Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában tehet részajánlatot.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja mindkét rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok
szerint bírálja el az alábbiak szerint:
Részszempont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
2. részszempont: többletjótállás időtartama (hónap)

Súlyszám
70
30

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi
elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez
viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az alábbi
képlettel számolja:

P

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
P=

Avizsgált
Alegjobb

P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:

x (Pmax - Pmin)

+ Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a többletjótállás időtartama értékelési részszempont esetében a szerződésben kötelezően
előírt minimum 12 hónap feletti megajánlásokat vizsgálja. Ajánlatkérő a kötelezően előírt 12 hónapon
felüli 24 hónap és az azt meghaladó megajánlásokat a maximális 10 ponttal értékeli.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül
a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy
több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.
Ha valamely ajánlattevő a 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő ajánlatot vagy
annál kedvezőbb ajánlatot tesz, az értékelés során a képletbe akkor is csak a legkedvezőbb szintnek
számító érték kerül behelyettesítésre.
14. A kizáró okok:
14.1. Kizáró okok:
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.
14.2.

A kizáró okok igazolási módja:

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 és az adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §
(1) bekezdésben 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
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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.
15. Alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezésére figyelemmel egyik rész vonatkozásában sem ír
elő alkalmassági követelményt.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.
71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
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hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17. Ajánlattételi határidő:
2018. május 2. napján 10:00 óra
18. Az ajánlat benyújtásának címe:
Tiszakécske Város Sportegyesülete
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Tiszakécske Város Sportegyesülete
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
2018. május 2. napján 10:00 óra
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az
ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint
végzi.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére.
23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett
időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt.
79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés
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szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. §
(8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt
napos időtartam lejártáig.
24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Nem.
25. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Nem.
26. Egyéb információk:
1.

Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti, papír alapú példányban, összefűzve, zárt
csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson
Ajánlat – „Vállalkozási szerződés 1 db pálya építésre drain rendszerrel 96x56 m méretben, 2 db
edzőpálya építésére 90x50 m méretben, egyéb öntözőrendszer kiépítésére; 50 kW napelemes
rendszer telepítésre; valamint az NB2-höz szükséges infrastruktúra kiépítésre”
„Ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti – a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem
szerkeszthető *.pdf) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír
alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
A papír alapú és az elektronikus példány közötti eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt
tekinti irányadónak.

2.

Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell
tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

3.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
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szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját;
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) teljes bizonyító erejű magánokirat formájában benyújtott - írásos
meghatalmazást. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját.

4.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlattevő cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,
kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.

5.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6.

Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

7.

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani, azonban az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

8.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

9.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy
az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel. Ebben az esetben nyilatkozat csatolandó az okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. felelős
fordításáról.
Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl
elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

10. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján,
árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a
nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
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teljesítésében, és – ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés rendelkezései alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15. 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 konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék
egyenértékűségét a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
16. Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká
nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
20. Felelősségbiztosítás
Az 1. rész vonatkozásában: ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni 40.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
A 2. rész vonatkozásában: ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés
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időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni 10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
A 3. rész vonatkozásában: ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni 10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
21. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el mindkét rész vonatkozásában. Ajánlatkérő mindkét rész
vonatkozásában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
23. A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
27. A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április 24.

Tiszakécske Város Sportegyesülete
képviseletében
Meditkonzult Kft.
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