ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000228422019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Gárdonyi Sportcentrum fejlesztése Tao. forrásból

Ajánlatkérő
neve:

Oroszlány Város Önkormányzata

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Oroszlány Város Önkormányzata

EKRSZ_
52532124

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Oroszlány

HU212

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Ferenc Út 78.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Molnár

molnar.milena@oroszlany.hu

Telefon:

2840

Ország:

Miléna
+36 34361444

Magyarország

aljegyző
Fax:

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

www.oroszlany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Oroszlányi Utánpótlás Futball Club

11-020001261

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Oroszlány

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

oufc@okis.hu

Internetcím(ek)
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NUTS-kód:

HU212

Postai irányítószám:

2840

Ország:

2840 Oroszlány, Majki út 32.
Mészáros
Telefon:

István
+36 209267591

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.oroszlany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Ajánlatkérő neve:

Igen
Nem
Igen

Oroszlány Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

II.1.3) A szerződés tárgya:

Gárdonyi Sportcentrum fejlesztése Tao. forrásból

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki tartalom összefoglalása Gárdonyi Sportcentrum további fejlesztése Tao. forrásból A meglévő homlokzati nyílászárók cseréje A
korszerűsítés során két fő tételcsoportra és kivitelezési helyszínre különítve, a korábban még fel nem újított tornaterem a közvetlen
kapcsolódó kiszolgáló épületrészekkel, valamint a szintén felújítás előtt álló, „volt zeneiskola” épületrész külső nyílászárói kerülnének
cserére. A felújítás tervezett műszaki tartalma: Épületszerkezetek bontása - Meglévő homlokzati nyílászárók bontása. - Fallefedés
bontása. - „könnyűszerkezetes” falszakasz burkolatának, esetleg tartószerkezetének bontása. - A bontott szerkezetek befogadó helyre
történő elszállítása. Nyílászárók beépítése - Fehér külső-belső színű, 5 légkamrás UV álló műanyag szerkezet, 2 rétegű (4-16-4)
üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, maximum 1,0 W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezővel. - Az ablakok légzárásának biztosítása légzáró
/páraáteresztő szalagok beépítésével. - Hézagok kitöltése PU habbal. - Ablakpárkányok elhelyezése. - A tornaterem rövid oldalán a 2-2
szélső nyílászáró felfelé bukó szárnyakkal és mechanikus kézi hajtású távnyitóval kerülnek kialakításra. - Kapcsolódó kőműves és
helyreállítási munkák, szükség szerinti állványozás. - Az öltözők ablakainak szükség szerinti helyreállítása A beépítendő nyílászárók
pontos illesztési méretei a nyertes Ajánlattevő általi helyszíni felmérés során pontosítandóak a beépítés előtt! A tornaterem falán lévő
alumínium burkolat átépítése: - A 17,0 m2-es falszakasz felületét alkalmassá kell tenni a homlokzati vakolatrendszer fogadására ezért
az EPS lemezek aljzataként 15 mm-es gipszrost lemezt kell alkalmazni. - Az alumínium burkolatot el kell bontani és a tartószerkezetét
meg kell vizsgálni, hogy a váz felhasználható-e a gipszrost fogadására. A tartószerkezet kialakítása a meglévő burkolat elbontása után
pontosítandó. - Amennyiben új szerkezetet kell kialakítani akkor a gipszrost 50.30.2 max. 40 cm kiosztású hidegen hajlított acél
zártszelvény vázhoz kell rögzíteni. A vázat 50.50.3 max.80 cm kiosztású hidegen hajlított acél zártszelvény tartja, melyet a függőleges
acél épületvázhoz rögzítünk. - Ha rögzítési vastagságok miatt a hőszigetelés vastagsága 20 cm alá csökkenne, akkor az adott
falszakaszon EPS GRAFIT hőszigetelő lemezeket kell alkalmazni. A homlokzat hőszigetelése homlokzati vakolatrendszerrel: - A
falszerkezet panelfelületét szakszerű „pont-perem” módszer ragasztásnál nem kell külön kiegyenlítő réteggel ellátni, de az átlagos
mennyiségnél több ragasztó szükséges. - A tornaterem és a kiszolgáló létesítmények kapnak homlokzati hőszigetelést. Az utólagos
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homlokzati hőszigetelés a „volt zeneiskolai” részt nem érinti. - A hőszigetelés egy építési rendszeren belül kerül kivitelezésre. Az
elkészült rétegek készletként teljesítménynyilatkozattal és gyártói garanciával rendelkeznek. - A hőszigetelő lemez 20 cm EPS 80, Λ ≥
0,40 W/mK 645 m2 felületen. - A lábazat 30 cm magasságig 15 cm XPS Λ ≥0,36 W/mK lábazati hőszigetelő rendszerrel történik a
földszinti lábazatnál 35 m2 felületen és a tornaterem lapostető csatlakozásnál 9m2 felületen. - Az EPS és XPS lemezek rögzítése
ragasztva és acél feszítő/műanyag beütőelemes dübellel rögzítve történik. - A dűbelek rögzítését kihúzáspróbával ellenőrizni kell. Dűbel darabszám mezőben 6 db/m2, a széleken 8 db/m2. - A pozitív sarkok és élek esetében rendszerelem élvédőket kell alkalmazni. A hőszigetelés 5-5 cm-t rátakar a nyílászárókra. - A vakolati réteg a falazat és a lábazat esetében is műgyanta kötőanyagú. - A lábazati
vakolat szürke gyöngyvakolat, a homlokzatvakolat kapart felületképzéssel, fehér színezéssel készül. Bádogozási munkák: Lapostető
vízszigetelési munkák: További részletezés a dokumentációban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2019.06.17

Gárdonyi Sportcentrum, 2840 Oroszlány, Takács Imre utca 1.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
organizációs szempontok, garancia érvényesíthetősége, egybetartozó kivitelezési munkák

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Gárdonyi Sportcentrum TAO-s felújítása

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU212 Komárom-Esztergom

Gárdonyi Sportcentrum, 2840 Oroszlány, Takács Imre utca 1.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a műszaki dokumentáció szerint
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (magasépítési 1
területen)

Jótállási időtartam (legalább 12, legfeljebb 60 hónap)

1

Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások

1

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

ajánlati ár

7
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II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

2019.04.08

-

2019.06.17

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
(1) bekezdés a)-q) pontjaiban és (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdése értelmében:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért
az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági
szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alkalmasság igazolására be kell nyújtani: az ajánlattevő
előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele mindkét évben eléri a nettó 15.000.000,- Ft/év értéket
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Az ajánlathoz csatolni kell a szakember által
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt
végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendeletben meghatározott alábbi jogosultságoknak megfelelő 1 fő szakemberrel: - MV-É (magasépítési szakterület)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a jótállási biztosíték: a nettó
ellenszolgáltatás 5 %-a
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó
a következő számlák benyújtására jogosult: Megrendelő 3 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A
számlák fizetési határideje: 30 nap Vállalkozó a részszámla kibocsátására a teljesítési részhatáridőhöz kapcsolódó munkák
elvégzésekor, az elvégzett munkák arányában jogosult, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni. A teljesítést
a kivitelező által készített tételes mennyiségi kimutatás alapján igazolja a műszaki ellenőr. Részszámlák: 1. részszámla: 25 %-os
készültségnél nyújtható be, 2. részszámla: 50 %-os készültségnél 3. részszámla: 75 %-os készültségnél Végszámla: teljes készültségnél.
A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvétel

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

Nem

Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 115. §
2019.04.01

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 4 legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot tevő ajánlattevővel
tárgyal. Amennyiben 4 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma, akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlattevővel tárgyal. A
tárgyalás lehetőség szerint egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes jelenlétében, ahol az ajánlattevők az
ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelősorrendben kapnak hozzászólási lehetőséget. Adott esetben, kizárólag a Kbt. 44. §-a
szerinti üzleti titkot érintő kérdésben, az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő kérésére arra, hogy az adott kérdést a többi
ajánlattevő távollétében tárgyalja meg az ilyen kérést előadó ajánlattevővel. Amennyiben a tárgyaláson felmerült kérdések száma vagy
összetettsége szükségessé teszi, az ajánlatkérő új tárgyalási határnap kitűzésével dönthet úgy, hogy újabb tárgyalási napot tart.
tárgyalás tervezett időpontja: 2019. április 1. (hétfő) 9:00 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló. A tárgyalás
tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, teljesítési határidőről, a
szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen - illetve üzleti titkot érintő
kérdésekben külön-külön - lefolytatott tárgyalást követően, valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk
módosítására. A végső ajánlatok megtételének rendje: a tárgyalás lezárását követő munkanap 14 óráig az ajánlattevők elektronikusan
megteszik a végleges ajánlatot, mely az ajánlatkérő számára nem lehet kedvezőtlenebb az eredeti ajánlatnál. Kizárólag abban az
esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, illetve a jótállási időtartam rövidítésére, ha a tárgyalás eredményeként az ajánlatkérő
a műszaki feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani. A végső ajánlatok
benyújtását követően az ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső
ajánlatát. A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő teljes
terjedelmében megismerheti, kivéve az ajánlattevők kérésére az üzleti titkot tartalmazó kérdésekben külön-külön megtárgyalt részeket
. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.03.29

09:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.03.29

11:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlati ár
ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is fel kell tölteni az EKR-be. 2. A végső ajánlatokat szintén
kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül. A végső ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott
költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be. 3. Ajánlatkérő 2019. március 21-én 10 órai kezdettel helyszíni
bejárást tart. Találkozás a Polgármesteri Hivatal 43. számú irodájában. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.
§ (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként
létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy
esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
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annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő
cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat
benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével). 7. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi
alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 9. Ajánlatkérő a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 10. Ajánlatkérő a III.1.3. M/2 műszaki,
illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában jelzi, hogy a szakemberek vizsgálata nem köthető kamarai nyilvántartásban
szereplés tényéhez [Kbt. 65. § (3) bekezdés]. 12. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): organizációs szempontok, garanciális
jogok könnyebb érvényesíthetősége 13. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapján előírt, a szerződéstervezetben jelzett mértékű felelősségbiztosítással.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.21
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