Ajánlattételi felhívás
az eljárás száma: PTS-171
az eljárás tárgya: egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz
A Kbt. 50. § (1) bekezdése alapján:
1.) az ajánlatkérő neve:
címe:
képviseli:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:
honlap címe:

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
+36 18810191
+36 18810192
titkarsag@vasuteu.hu, czervane@vasuteu.hu
http://www.vasuteu.hu

2.) a közbeszerzési eljárás fajtája:
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti nyílt eljárás
az eljárás indokolása:
 a beszerzés tárgya olyan építési beruházás, amelynek becsült értéke nem éri el a
300 000 000 Ft-ot;
 a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos;
 az ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. által megkövetelt,
megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.
3.) az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve
elérhetőek lesznek (ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen
elektronikus hozzáférés a Kbt. 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak
megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon
bocsátja rendelkezésre):
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére,
amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok”
menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
4.) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:
a közbeszerzés tárgya:
egyes helyiségek klimatizálása
Az érintett helyiségek:
 I. emelet: ebédlő
 II. emelet: 201-202 nővér szobák
 III. emelet: 301-302 tornaterem
 IV. emelet: 401-402 orvosi szobák; 403-417 beteg szobák
 V. emelet: 501-502 gyógytorna terem; 503-517 beteg szobák
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a meglévő konyhai szellőzésbe integrált hűtés kialakítása, fordulatszám szabályzó
beépítése a szellőző alapgépbe, konyhai szellőző cső végpontok áthelyezése

A helyiségek klimatizálását változó hűtőközeg-áramú SMMSi (Super Modular Multi System)
központi klíma rendszerrel valósítjuk meg (központilag felügyelhető, a hűtés korlátozható,
szükség esetén kizárható).
A munkaterületet az ajánlatkérő a szerződéskötést követő 1 héten belül – vagy amennyiben
a nyertes ajánlattevő azt későbbi időpontban kéri, akkor abban az időpontban – adja át a
nyertes ajánlattevőnek.
Egyéb feltételek:
 a kivitelezést a kivitelezéssel nem érintett területek betegforgalmának folyamatossága
mellett, a betegellátás lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani;
 a zajjal járó munkafolyamatok időbeli ütemezését előre egyeztetni kell az ajánlatkérő
képviselőjével;
 a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles heti rendszerességgel kooperációt
tartani;
 a kivitelezési munkákhoz az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a
vizet és a villamos energiát, valamint biztosítja a terveket.
A beszerzés tárgyának részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő átalányáras szerződés megkötéséhez kér ajánlatot az ajánlattevőktől. Ennek
alapján az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan tétel ellenértékét, amely vagy az
árazatlan költségvetésben, vagy a tervdokumentációban beazonosíthatóan szerepel. (Lásd a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdését.) A pótmunka jogosságát a műszaki
ellenőrnek le kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint aránytalanul alacsony
árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter
rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Ajánlatkérő a
minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendeletben
meghatározott értéket tekinti irányadónak.
a közbeszerzés mennyisége:
 kültéri egységek összes hűtési teljesítménye: 113 kW
 a konyhai szellőztetési, hűtési munkálatokkal érintett alapterület: 70 m2
 az I., II., III., IV., V. emeleten a betegszobákban, orvosi szobákban, tornatermekben,
gyógytorna termekben és az ebédlőben a hűtés kialakítással érintett alapterület: 932
m2
A beruházás mennyiségének részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45350000-5 Gépészeti szerelések
45310000-3 Villamos szerelési munka
5.) a szerződés meghatározása:
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vállalkozási szerződés, amelynek tárgya egyes helyiségek klimatizálása
6.) keretmegállapodás kötésére sor kerül-e:
dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására sor kerül-e:
elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e:
7.) a teljesítés határideje:

nem
nem
nem

a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hét
a nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult

8.) a teljesítés helye:
a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Hévízi
Egészségügyi Központja, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. (Hrsz: 1000, 1001) (NUTS-kód:
HU223)
9.) az ellenszolgáltatás
jogszabályokra:

teljesítésének

feltételei,

hivatkozás

a

vonatkozó

A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően, az ajánlatkérő által kiállított
teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját, amelynek ellenértékét ajánlatkérő utólag, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével - a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással egyenlíti ki. Ha a
nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az
ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak
szerint történik:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői
teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben
foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes
összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi, és
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az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett
összegre vagy annak egy részére;
Ha a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem vesz igénybe, akkor az
ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik, a
számla kiállítását követő 30 napon belül.
A nyertes ajánlattevő a számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-171).
A nyertes ajánlattevő az alábbi számlák benyújtására jogosult:
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a teljes vállalkozási díj 100%-a
összegében
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az
irányadó.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle
címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy
egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő – olyan
okból, amelyért felelős – az építési beruházást / garanciális munkákat a szerződésben
foglalt határidőig neki felróható okból nem teljesíti, mértéke 50 000 Ft/nap + a
nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott további összeg, maximuma a teljes nettó
vállalkozási díj 20%-a;
- hibás teljesítési kötbér: abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő –
olyan okból, amelyért felelős – az építési beruházást nem a szerződésben foglalt
mennyiségi és/vagy minőségi paramétereknek megfelelően teljesíti, mértéke 50 000
Ft/nap, maximuma a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a;
- meghiúsulási kötbér: abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő –
olyan okból, amelyért felelős – az építési beruházás megvalósítását nem kezdi meg
vagy megkezdi, de nem fejezi be, alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke, mértéke
20%;
- teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítéka, alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke, mértéke 5%, rendelkezésre
kell bocsátani legkorábban a szerződéskötés időpontjában, fenn kell tartani a sikeres
műszaki átadás-átvétel befejezéséig, formája a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
szerint;
- jólteljesítési biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítéka, alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke, mértéke 5%, rendelkezésre
kell bocsátani legkorábban a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor (azaz a
jótállási időszak kezdetekor), fenn kell tartani a jótállási időszak végéig, formája a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint
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A szerződést biztosító (megerősítő)
szerződéstervezet tartalmazza.

mellékkötelezettségek

10.) ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

részletes

leírását

a

nem

11.) ajánlattevő tehet-e részajánlatot:
nem
igen válasz esetén a részajánlat tehető
egy részre:
–
legfeljebb a következő számú részre:
–
valamennyi részre:
–
nem válasz esetén indokolás:
A beszerzés tárgya olyan építési beruházás, amelynek nagyságrendje nem teszi lehetővé
részajánlat-tételi lehetőség biztosítását az ajánlatkérő gazdasági, minőséghez és garanciális
igények érvényesítéséhez fűződő érdekeinek sérelme nélkül.
12.) az ajánlatok értékelési szempontja(i)
a legjobb ár-érték arány
értékelési részszempontok és súlyszámok:
1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb)
súlyszám: 70
2. a késedelmi kötbér kötelezően előírt mértékét (50.000 Ft/nap) meghaladó mértékű
vállalás (Ft/nap, a kötelező feletti vállalás, max. további 100.000 Ft/nap, előny a nagyobb)
súlyszám: 3
3. a teljes körű jótállás kötelezően előírt mértékét (12 hónap) meghaladó mértékű vállalás
(hónap, a kötelező feletti vállalás, max. további 24 hónap, előny a nagyobb)
súlyszám: 10
4. a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető az M2.1. alkalmassági követelményben
előírt minimumot (12 hónapot) meghaladó mértékű felelős műszaki vezetői gyakorlata
(hónap, a kötelező feletti vállalás, max. további 48 hónap, előny a nagyobb)
súlyszám: 2
5. műszaki szempontok
súlyszám: 15
5.1. a megajánlott rendszer kültéri egysége a terhelés függvényében automatikusan változó
elpárolgási hőmérséklettel működik, az elpárolgási hőmérséklet alsó és a felső határa közötti
intervallum (nem / °C, előny a nagyobb)
súlyszám: 3
5.2. a megajánlott rendszer kültéri egysége vezérlő paneljének hűtése hűtőközeg hűtéssel
van megoldva (előny a megléte, igen / nem)
súlyszám: 3
5.3. a megajánlott rendszer kültéri egysége R410a környezetbarát hűtőközeggel működik
(előny a megléte, igen / nem)
súlyszám: 2
5.4. a megajánlott rendszer kültéri egysége automata hűtőközeg feltöltési funkcióval,
automatikus szivárgás ellenőrzés funkcióval van ellátva (előny a megléte, igen / nem)
súlyszám: 4
5.5. a megajánlott rendszer kültéri egysége min. 2 lépcsős éjszakai csendesíthető
üzemmóddal rendelkezik (előny a megléte, igen / nem)
súlyszám: 2
5.6. a fali szabályzó menürendszere magyar nyelvű (előny a megléte, igen / nem)
súlyszám: 1
Az értékelés módszere:
Az adható pontszám felső határa 100 pont, alsó határa 0 pont.
Az ajánlatkérő minden értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlatra a
maximális pontszámot adja, a többi ajánlatra adott pontszámot az adott részszempont
esetében alkalmazott számítási módszerrel határozza meg.
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Az 1. részszempont esetében: fordított arányosítás, a legalacsonyabb értéket ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez
használt képlet:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont
Pmin a minimálisan adható pont
A 2., 3., 4. részszempontok esetében: egyenes arányosítás, a legmagasabb értéket ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez
használt képlet:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont
Pmin a minimálisan adható pont
Az 5. részszempont 5.1. alszempontja esetében az ajánlattevő a minimális pontszámot kapja,
ha a megajánlott kültéri egység nem rendelkezik az adott jellemzővel („nem” válasz), egyéb
esetben egyenes arányosítás, a legmagasabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontszámot, a többi arányosan kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont
Pmin a minimálisan adható pont
Az 5. részszempont 5.2. – 5.6. alszempontjai esetében az ajánlattevő a maximális
pontszámot kapja, ha a megajánlott kültéri egység rendelkezik az adott jellemzővel („igen”
válasz), a minimális pontszámot kapja, ha a megajánlott kültéri egység nem rendelkezik az
adott jellemzővel („nem” válasz).
Az 1. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, Ft
mértékegységben.
A 2. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, Ft/nap
mértékegységben. Kizárólag a késedelmi kötbér kötelezően előírt mértékét (50.000 Ft/nap)
meghaladó mértékű vállalást kell feltüntetni.
A 2. részszempont esetében az ajánlatkérő a további 100.000 Ft/nap vagy annál nagyobb
mértékű megajánlásra a maximális pontszámot adja.
Ha a 2. részszempontra vonatkozó megajánlások között szerepel további 100.000 Ft/napot
meghaladó megajánlás, az ajánlatkérő a többi ajánlattevőre vonatkozó pontszámításnál a
legkedvezőbb paraméter értékeként akkor is a további 100.000 Ft/nap megajánlást veszi
figyelembe.
A 3. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, egész számmal
kifejezve, hónap mértékegységben. Kizárólag a teljes körű jótállás kötelezően előírt mértékét
(12 hónap) meghaladó mértékű vállalást kell feltüntetni.
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A 3. részszempont esetében az ajánlatkérő a további 24 hónap vagy annál nagyobb mértékű
megajánlásra a maximális pontszámot adja.
Ha a 3. részszempontra vonatkozó megajánlások között szerepel további 24 hónapot
meghaladó megajánlás, az ajánlatkérő a többi ajánlattevőre vonatkozó pontszámításnál a
legkedvezőbb paraméter értékeként akkor is a további 24 hónap megajánlást veszi
figyelembe.
A 4. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, egész számmal
kifejezve, hónap mértékegységben. Kizárólag a teljesítésben részt vevő felelős műszaki
vezető az M2. alkalmassági követelményben előírt minimumot (12 hónapot) meghaladó
mértékű felelős műszaki vezetői gyakorlatát kell feltüntetni. A megszerzett gyakorlat
szempontjából a megkezdett hónapok is egész hónapnak számítanak. A megajánlást az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban a szakember nyilatkozatával, a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti igazolások benyújtásakor pedig az M2. alkalmassági követelmény
igazolására benyújtott szakmai önéletrajzzal kell alátámasztani.
A 4. részszempont esetében az ajánlatkérő a további 48 hónap vagy annál nagyobb mértékű
megajánlásra a maximális pontszámot adja.
Ha a 4. részszempontra vonatkozó megajánlások között szerepel további 48 hónapot
meghaladó megajánlás, az ajánlatkérő a többi ajánlattevőre vonatkozó pontszámításnál a
legkedvezőbb paraméter értékeként akkor is a további 48 hónap megajánlást veszi
figyelembe.
Az 5. részszempont 5.1. alszempontjára vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni,
vagy „nem” válasz megadásával, amennyiben a funkcióval a megajánlott berendezés nem
rendelkezik, vagy a hőmérséklet intervallum megadásával. A hőmérséklet intervallum
megadásával tett megajánlást az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban a beépítendő
berendezések olyan műszaki dokumentumaival kell alátámasztani, amelyekből egyértelműen
megállapítható, hogy a beépítendő berendezések rendelkeznek az értékelési alszempontokra
tett megajánlásoknak megfelelő jellemzőkkel.
Az 5. részszempont 5.2. – 5.6. alszempontjaira vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell
feltüntetni, „igen” vagy „nem” válasz megadásával. Az „igen” válaszokkal tett megajánlást az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban a beépítendő berendezések olyan műszaki
dokumentumaival kell alátámasztani, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a
beépítendő berendezések rendelkeznek az értékelési alszempontokra tett megajánlásoknak
megfelelő jellemzőkkel.
Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek,
amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a
legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az
előbbi módszerrel nem határozható meg.
13.) a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az
ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
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Ajánlattevőnek 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: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek
keretében
 nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá;
 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a
Rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (nyilatkoznia
kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania);
 az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására az
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak a felhívás megküldésének napján vagy azt
követően kelt dokumentumokat fogad el.
14.) az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az ajánlattevőnek a
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot kell benyújtani. Ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására vonatkozó
nyilatkozatot.
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Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek
során benyújtani.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésében és a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeket nem ír elő.
műszaki, szakmai alkalmasság:
igazolási mód:
M1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján igazolja
alkalmasságát az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától (lásd jelen felhívás 24.)
pontjában) visszafelé számított megelőző 8 évben megkezdett és az ajánlattételi felhívás
megküldésének napjától (lásd jelen felhívás 24.) pontjában) visszafelé számított megelőző
5 évben befejezett, legjelentősebb, a beszerzés tárgya (épületgépészeti munka) szerinti
építési beruházásainak ismertetésével a Rendelet 23. §-ában és 22. § (3) bekezdésében
írt módon (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással). A referenciaigazolás
legalább az alábbiakat tartalmazza:
a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
az építési beruházás tárgya,
az építési beruházás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel,
hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen (közös
ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítésre eső mennyiség),
a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap pontossággal, az ajánlatkérő
befejező időpont alatt a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésének időpontját érti),
a teljesítés helye,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt-e.
A referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja szerint igazolja
alkalmasságát azon szakemberek (különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök)
végzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe; nyújtson be nyilatkozatot a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről legalább
az alábbi adatok megadásával:
• név,
• végzettség,
• felelős műszaki vezető esetében a jogosultság kamarai száma (ha már rendelkezik
vele) / szerelő szakember esetében a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet minősítésének
jele,
az ajánlatban be kell nyújtani továbbá
• a megnevezett felelős műszaki vezető szakember jogosultságát igazoló dokumentum
egyszerű másolatát (ha már rendelkezik vele; amennyiben az igazolás magyar nyelven
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen
megismerhető, azt az ajánlatkérő ellenőrzi) vagy a megnevezett felelős műszaki vezető
szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a megnevezett szerelő szakemberek minősítését alátámasztó vizsgabizonyítvány
egyszerű másolatát (amennyiben az igazolás magyar nyelven rendelkezésre álló,
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elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen megismerhető, azt az
ajánlatkérő ellenőrzi),
• a megnevezett felelős műszaki vezető szakember szakmai önéletrajzát, amelyből az
alkalmassági követelményben meghatározott területen megszerzett gyakorlat időtartama
megállapítható (ennek érdekében meg kell adni azokat az építési beruházásokat (kezdési
és befejezési időpontjukat legalább év/hónap pontossággal), amelyek során a
megnevezett szakember a gyakorlatot megszerezte, és a megnevezett építési
beruházások során a megnevezett szakember által ellátott feladatot; az ajánlatkérő a
megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe; egymást időben átfedő
tevékenységek során szerzett tapasztalatot az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe),
• a megnevezett szakemberek által aláírt nyilatkozatot a szerződés teljesítésében való
személyes részvételről.
alkalmassági követelmény:
M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének
napjától (lásd jelen felhívás 24.) pontjában) visszafelé számított 8 éven belül megkezdett
és az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától (lásd jelen felhívás 24.) pontjában)
visszafelé számított 5 éven belül befejezett összességében legalább 1 db, a beszerzés
tárgya (épületgépészeti munka) szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződésnek és
az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amelyben hűtő-fűtő rendszer került
beépítésre, és amely legalább 700 m2 összes alapterületű helyiség(ek) légkondicionálását
foglalta magában irodai, szállodai vagy egészségügyi felhasználású épületben; a
követelményt 1 szerződésből származó referencia bemutatásával kell igazolni;
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
M2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy ezzel
egyenértékű) kategóriájú jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet által előírt végzettséggel, és legalább 12 hónap felelős műszaki
vezetői gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel;
M2.2. legalább 2 fő, a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti H-I. jelű képesítési
kategóriába sorolt szerelő szakemberrel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében
 az M1. és M2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
15.) az ajánlattételi határidő:

2017. július 20. napján 8:30 óra

Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 - 16:00 óra
között, pénteken 9:00 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00
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órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig van lehetőség. Az ajánlatok benyújtása
alkalmával ajánlattevők az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe.
Az ajánlatok benyújtása postai vagy futárszolgálati kézbesítés útján is lehetséges. Az ebből
eredő kockázatokat (különösen az ajánlat késedelmes benyújtásának kockázatát) az
ajánlattevő köteles viselni!
16.) az ajánlat benyújtásának helye: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
ügyvezető titkársága (VI. emelet)
az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat 1 nyomtatott eredeti példányban kell benyújtani.
a.) Az ajánlat nyomtatott eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
b.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként egyesével növekedjen.
Elegendő a szöveget, számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni.
c.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak.
Az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (az ajánlat
nyomtatott eredeti példányáról készített, szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájl). A beárazott költségvetést be kell nyújtani elektronikus (.xls vagy .xlsx)
formátumban is.
Az ajánlatot zárt, át nem látszó csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül
nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat tartalma megismerhető. A
csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:
az ajánlattevő neve
PTS-171 számú közbeszerzési eljárás
egyes helyiségek klimatizálása – Hévíz
Az ajánlattételi határidő (2017. július 20. napján 8:30 óra) előtt felbontani
TILOS!
Amennyiben az ajánlattételi határidő a felhívás módosítása vagy kiegészítő tájékoztatás okán
hosszabbításra kerül, a módosított ajánlattételi határidőt kérjük a csomagoláson feltüntetni.
17.) az ajánlattétel nyelve(i):

magyar

a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

nem

Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja. Idegen nyelvű
dokumentumok benyújtása esetén az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a fordítás
és az eredeti dokumentum tartalmának egyezőségéről, és az ajánlattevő ennek
vonatkozásában vállat felelősségéről.
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18.) az ajánlatok felbontásának helye:Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
VI. emeleti tárgyaló
az ajánlatok felbontásának ideje:

2017. július 20. napján 8:30 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint

19.) az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap
(lásd még a Kbt. 70. § (2) és 131. § (5) bekezdését)
20.) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:
Jelen eljárás során az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
21.) a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
–
22.) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
–
23.) egyéb információk:
a) Az ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2017.
július 13. napján 11:00 óra, a találkozás helye: Vasútegészségügyi Nonprofit
Közhasznú Kft. Hévízi Egészségügyi Központja, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.,
recepció
b) A felhívásban Kbt. rövidítés alatt ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvényt, annak jelen ajánlattételi felhívás kiküldésének napján hatályos
állapotát érti.
c) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 14/2015. (II. 10.)
Korm. rendelet szerinti HR-I. jelű kategóriába sorolt képesített vállalkozásnak kell
lennie.
d) Az ajánlatban be kell nyújtani a dokumentáció mellékletét képező árazatlan
költségvetés beárazott változatát.
e) Az ajánlatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelynek az alábbi dokumentumok, illetve
adatok képezik részét:
o a 2., 3., 4., 5. értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott érték
o beárazott költségvetés
o adott esetben az árazatlan költségvetésben megjelölt típustól eltérő, azzal
egyenértékű típusú tétel megajánlása esetén az egyenértékűség igazolásának
dokumentumai
f) A jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott alábbi alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M1., M2.
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g) A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csatolni kell eredetiben aláírva. A Kbt.
66. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdés
szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
h) Az ajánlatban nyilatkozni kell az eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére
bocsátott adatok bizalmas kezeléséről (titoktartási nyilatkozat).
i) Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlat tartalmaz-e a Kbt. 44. § (1)-(3)
bekezdései szerinti üzleti titkot. Amennyiben tartalmaz, az ajánlatban be kell nyújtani
a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
j) További információ (a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás) az alábbi
elérhetőségeken szerezhető be:
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Fax: +36 18810192
E-mail: titkarsag@vasuteu.hu, czervane@vasuteu.hu, pap.laszlo@ptsys.hu
k) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az
ajánlatot/nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási
nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás
vonatkozásában – cégjegyzésre jogosult(ak) akadályoztatása esetén a cégjegyzésre
jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó
dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek esetén).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal
rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő
felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési
eljáráshoz kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát
fogadja el. Természetes személy ajánlattevő esetében az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő olyan személyazonosító okiratának másolatát, amely az
aláírásának mintáját is tartalmazza.
l) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
meghatározott lehetőséggel.
m) A Kbt. 35. § alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban be kell nyújtani a közös
ajánlattevők megállapodását, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult
(képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az
ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
n) A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
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o)
p)

q)

r)

mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak
a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. §
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
A felvilágosítást nyújtó szervezetek:
környezetvédelmi kérdések esetében:
Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.,
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
szociális kérdések esetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
munkajogi kérdések esetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek
Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/elerhetosegek
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat megfelel
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések
írnak elő.
A megajánlott ellenszolgáltatásnak a beszerzés tárgyát képező feladatok
megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell, így az ajánlati
áron felül költség, díjazás, stb. semmilyen más jogcímen nem számolható el.
Amennyiben az ajánlattevő jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak
felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és
referencia munkák listája) becsatolása mellett köteles külön nyilatkozatban ismertetni
a referencia munkát – az előírtak szerint – egyben megjelölve, hogy a felhasználni
kívánt referencia munkát az ajánlat (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája)
mely oldala tartalmazza.
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot – azaz az alkalmasság körében bekért
dokumentumokban megadott értékeket – forintban (HUF) is meg kell adni az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre
álló adatok vonatkozásában a referencia tekintetében az átszámítás alapját az MNB
által a teljesítés napján, árbevétel tekintetében az üzleti év utolsó napján közzétett
devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján
érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy az ajánlati árak kizárólag magyar forintban (HUF) adhatóak meg.
Egyéb devizanemben megadott ajánlati árak esetén az ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a
megfelelő helyen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.
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s) A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
t) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69-72. § szerint végzi. Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ szerinti teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget, a Kbt. 71. § (6) bekezdés 2.
mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás elrendelését.
u) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való
részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
v) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés bruttó értékét elérő éves fedezetet nyújtó és jelen beruházásra
kiterjedő tárgyi hatályú felelősségbiztosításra.
w) A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként
bevonni az M2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembert, és
szerelőként bevonni az M2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakembereket. A felelős műszaki vezető szakembernek legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG
(vagy ezzel egyenértékű) kategóriájú jogosultsággal, amelyet (amennyiben ez az
eljárás során nem történt meg) a szerződéskötésig igazolni kell. Amennyiben a felelős
műszaki vezető szakember a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt
jogosultsággal, azt az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
x) Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdés és 135. § (12)
bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le. Az ajánlatkérő a
beruházást idegen tulajdonon (MNV Zrt.) végezteti el, amelyhez szükséges a
tulajdonos hozzájárulása, amely az eljárás megindításának időpontjában még nem áll
rendelkezésre. Az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha a tulajdonos
kinyilvánítja, hogy a beruházás megvalósításához nem járul hozzá. Az ajánlatkérő a
Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a szerződés hatályba lépésének feltételeként kiköti
a tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételét, a jelen eljárás alapján megkötött szerződés
– amennyiben azt a szerződéskötést megelőzően nem kapja kézhez az ajánlatkérő –
a tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételét követő 2. munkanapon lép hatályba. A
tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételéről az ajánlatkérő 1 munkanapon belül értesíti a
nyertes ajánlattevőt.
y) Az ajánlattevő köteles az ajánlatban nyilatkozni a biztosítékok rendelkezésre
bocsátásáról, a szabványok és műszaki előírások szerinti legmagasabb szintű
minőségről és a felelősségbiztosításról.
z) Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
aa) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
bb) Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Pap László (lajstromszáma: 00265)
cc) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei az
irányadóak.
24.) a felhívás megküldésének napja: 2017. július 5.
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