
Az aiánlatkérő:

Z,a|aegetszeg ú Váľos Önkoĺmányzata
cim: gerszeg' Kossuth L. u.I7-Í9.
telefon: 2-IOO/228
falc +3692/510-177
képviseli: Ba|aiczZoltán
kapcsolanartó: Vásár ]\{arianna
e-mail vasan'nariap-na@p.h,a!a.ęgę_l_s-Z€g.h_L]

Aiánla tkérő nevé ben eliáró s zerveze t:

PROVITAI Fejlesztési T aĺácsaďő Zt.
cím: 1061 Budapest, Andľássy{n17.II. em.9.
telefon: +36I/796-1016
fax: +36 1/796-tOOl
képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján
kapcsolattartó: dr. Balog Tímea
email: bąlog.tirrięą@provitalzn.hu

3. A választott elilírás:

Aj z WIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'')1'7 e Sa a|apján, hirdetmény kijzzétérc|e nélkĹili,
nei

!)án|7yk!ra az e|jáns soán a kőzbeszezési eljárásoLb an az a|l<a|rrasság és a kizáró okok
igazolásánaĘ valamint a kilzbeszenési műszaki leírás meghatározásá"ák mőĄárőil sző|ő
32t/2015. (X. 30) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljámi.

képezi, aján|atkérő az
ő rcruezői és mérnöki
322/201,5. (X. 30.)

Kormánpendelet szabá|1nit is megfelelően fo

elnevezés:

Yá|Ialkozási szeĺződés a Máĺia Magđolna Plébániatemplom homlokzatfelúiítási
munkáinak ellátása tekintetében.

A beszerzés tátgłra és mennłrisége:

Abeszezés tárg},az

Vállalkozási szenődés alvIána tv{agdolna Plébániatemplom homlo|<zatfel{l1ftÁsi munlĺainak
ellfuása tekintetében.

4.

5.

cĺnl:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em 9.I telefon: +36l_796_10-00 | Íax: +36-1-796_10-01
inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.lru



2äproJ[ąl

A beszerzés mennyisége :

A templom 2002 és 201,2 közon felújíasra került, amely felújítás érinrcne az épulet
hornlokzatszinezését,|ábazat javkÁsh,rctőszrrkezet és héjalás javitÄsfu és cseŕjéq az épulet
köńili järda fe\űjftisát, épületszobńszati elemek feli1ftźsfu, a rendell<ezésre állt források
rnenélĺeig.
A konábbi felújíúsi munkálatok teljes fedezeti fonásának hiánp olĺán a jelenlegi javítasi
munkák részben a felsorolt korábbi munkálatok befejezését, valamint az időközbeni
meghibásodások javítását, további fe$ítási és rekonstrukciós munkakat jełentenek
A hornlokzatjavítással egyidejűleg az éptilet teljes festése, va|amint az ablakoh az
altemplom ajtó és a sze||őzőńcs javítása és mázo|äsa is tervezett.

Jelen közbeszeę.ésí eljárás nyertes Ąán|atevőjének feladata a lvIána lv1agdolna Plébánia
Templomhomlolĺeatf elújításánake|végzéseaza|ábbif őparumércrekmentén:

. Festés, vakolatjavítás cca. 3515 rď felületen

. IÁbazatfďr{ýftasa cca. L40 rď

. Épülets zoblászatíelemek felújítása (3 homlokzati szobor, két címer és egy
dombormű)

. Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szülség szerinti javftasa

. Templom keleti oldalán járdafe|{ljítás cca.72 fin hosszban
- az északi oldalon található, tárnfalaklĺal rnegerősíten tereplépcső és támfal

elbontása
- az északi oldali támfal fedkő javítása, a bontott elemek felhasználásával

(cca. 1,5 m)
o Az épületről lejövő csapadélĺvizek gpjtése, a keleti és déli oldalon, a zöldfelületben

lévő befogadóba tönénő elvezetése. Qnintegy 100 fm csatoma' Z db monolit beton
akna)

o A templom kömyezeú.nek kenrendezési fe|adatai (cca. 60 nf füvesítés, 40 db
cserje ültetés,2 lombos faültetés

Az épiwető a kivitelezés t á||vány nélki.ili technollőgiával tervezi megvalósítani!

CPV kód(ok):
Fő tátgy: Fő szőiegyzék:

Történelmi műernlékke| vary
4521'23Í4-0 ernlékművel kapcsolatos építési

munkak

2

További tátgy(ak)z
45453000-7

45262690-4

45442100-8
45451100-4
45267310-0
45233161-5

45232130-2
71421000-5

Nagyjavítás és felújítás
Leromlott äxagű épületek
fel{ljftása

ľestes
Díszítőszobńszat
Bádogosmunka
Gplogút építése
Esővízcsatoma épfuése

Kertépítési szolgáltatások
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A szerződés időtartama, vagIl a teliesítés hatáildeie:

Kezdete: ASzrrzőđő Felek áka|a|án szerződés _ tekintettel a Kbt. 53. s (6) bekezdésére -
ý |iáĄa*érő áhal benyijton támogatási Ęény elfogadásának napjho| szÁÁftou 5. napon
|éphaúllsha.

B e fei ez és e : szerző dés haálr1ba|épés ének nap1fu kcivető 140. nap.

Íłján|atkér ő e lőte lj e s íté s t e lf o gad.

A teliesítés helve:

NUTS-kód: Í1IJ223

Természetbeni megjelölés: 89OO Za|aegerszee, Mindszenty Jőzsef tér L.

A szerződés t biztosító nlellékktjtelezetts égek:

Késedelmi kötbér:

esetén a nyertes aján|atevő késedelmi kötbén köteles fizetni, melynek
ánlat szennti nettó a1án|ati ár ľo/o-a/nap, de összesen legfeljebb a
i nenó Ąán|aú är 20o/,-a.

8.

a Polgári Torvénykönyvrő|sző|ő zots. évi V.
ekezdésében és a 6:177. $ (1) bekezdésében
gén1. vagy hibás teljesítési kötbén érvényesít

fu 
^? ?rlylaúérő a hib1s teljesítést elfogadja, akkor a nyenes aján|atevő egyisszegű hibás

teljes ítési kötbér Í':zeúsére köteles.
A. hibás te.ljesftési ]ĺötbér ménéke a hibával érintett termékre/mun|<arészre eső nyenes
a1án|at szerinti neuő aján|atiár20 o/o-a.

A łlibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés aján|atkérő ä|tah elÍogadásakor válik esedékessé.
Ąän|atkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellen nem érvényesíthet szavatossági igényt.

hibás teljesftést nem fogadjael, és szavatossági igén1,t'érvényesít, akkor a
köteles a hibát az ajänlatkérő áhal meghatározott hatáńdőn belül

avftani.

Meghiusulási kötbér:

a teljesítés megtagadása
meghiúsul, a nyertes

ére, melylek ménéke a

cíllr: 1061 Budapest, Andĺássy út 17. ll. em' 9.I telefon: +36_1_796-ĺ0-00 | Íax: +36_1-796-10-01
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A kötbérek közös szabálpi:

Amennyiben a nyenes ajän|attevőnek kötbérfizetési kötelezensége merül fe|, a1ánlatkérő
jogosult a kötbérkövetelését a fizetendő díjba beszÁmítani és kötbér bekérő levél
kibocsáúsával érvényes íteni.

Kötbérfizetési kötelezetrég eseÉn a nyertes ajánlattevő köteles ki'ilon nyilatkozatban is
elismemi az Ąánlatkérő követelését. Amennyiben a n)€rtes ď1án|aĺtevő a köńérfizetési
kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagaĄa, Ąán|at|<eró jogosult érvényesíteni
vele szemben minden e kötelezensége megszegéséből eredő l<áro|<at, költségeket, elmaradt
hasznokat.

Jótállás:

A nyertes Ąán|attevő a srcrződésben foglalt valamennf munkára a jogszabáIy ákal e|őín
mértékű, de legkevesebb 36 hónap teljes körri jőál'|ást köteles vállalni, meĘk kezdetének
időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-áwételi eljáńs dátuma. Esetleges javftás
esetén a jőtá||äsi idő a javított részre {4rukezdődik Ez idó alam nyertes aján|attevő a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bzonýtja, hogy a hiba o|<a a teljesítés után
keletkezett.

A siclą,ídćsĺ tliątosĺtó na//ćkkiiĺe/eiatĺsćgek résileĺeĺ s'7abĺi/yĺliĺ a< ujĺiľ/aĺĺaĺa/i doknrueľĺĺjciĺj
.ĺicl";ődĺ.łle lve ryĺ.Íiie ryte taľtahnaąa.

9.

iops z a b á lvo kta h iva tko z á s :

A teljesítés igazo|äsáru a Kbt. 135. s (1) (2) bekezdésének a rendelke zé'sei az iranyadóak

Az ellenszolgáhatas a n)€nes aján|artevő általi rcljesítést, és az Ąán|aĺkérő áka| ennek
elismeréseként kiállíton teljesítésigazo|ás kézhezvéte|& követően kiállított szamla ellenében
átutalással, forintban kerül kiegpnlítésre a Kbt. 135. s (3) bekezdése szetint, a Ptk 6:130. $
(3) bekezdése szerinti haúridőben.

Aján|aĺtevők kötelesek fĘplembe venni az ähalános forgalmi adőrőll sző|ő 2007. évi
C)oCuI. w. L42. $ rendelkezéseit.

A kifizetés aközbeszeruśse|łőI sző|ő zoĺs. évi C)(LIII. törvény, valamint a322/2015. (X.
3 0.) K orm' rendelet rendelkezés einek me gfe le lően törcénik

A Szenődés egpsszegű (fua|äýĺas) t'p*ú.

A kifizetés során a Kbt. 135. s (3)' (5) és (6) bekezdései iränpdőaĘ a Ptk 6:130. $ (3)

bekezdése, valamint a322/201'5. (X.30) Korm. rendelet 30. $-a iränyadőak

A npnes Ąánlattevő a Kbt. 135.s (7) belĺezdése szerint lĺérheti előleg |<|fzetés& a
szeruődésben foglalt teljes ellenszo|gákaas So/r-ának megfelelő összegben a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30.s (1) bekezdésében meghatározott időn beliil.

Az előleg a v égszÄnläból ke rül elszámolásra.

|ą
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AmennylĘe.n.a n)rertes aján|attevő a teljesítéshez alvál'|alkozőt vesz igénybe, úgy a Ptk
6z1'30. s (1)-(?) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. s (3) bekezdésébeń foglalt śźabá|yok
szerint történik a szerződésben foglalt ellené :ék kifizetése.

Az .e|Lenénik . mgsfizetésére az Ąän|atkérő áka| a|än teljesítésigazolás aLapján az
aj ánlattevó (k) részér ő| b e nyuj ton szÄrria a|apján ke rül s o r.

A szerződéskötés valutaneme forint (HUF).

Íłjánlatkérő 1 daľab részszánla, illetve 1 darab végszálnla lłä||ftásán ad lehetőséget a
ké s zülts é gi szint 25o/u, 50oll, ? 5(,/u é s 100%- ának elé réř ko r.

Apénzu.gyl ellenszolgáltatás részletes szabáĘit az ajän|attételi dolĺ:me ntäciő részétképező
sze rző dé srcfiI ezet taftalmazza.

Ajánlanevő ne m te het tcjbbváltoza tű Ąán|atot.

10.

il.
e aiánlatot:

Ąán|atkérő megvizs gált a, hogy a beszerzés úryýnakjellege és a szeruődéshez kapcsolódó
egŕb körülmények lehetóvé teszik-e a közbesze rzés egy részére tönénŕí ajánlattételt.
Íłján|atkérő ennek alapjáĺaálgYközbeszerzési eljáńs vonatkoásában nem teszi lehetővé
részaján|atok térclét.

Ajánlatkérő a Kbt. 50. s (2) bekezdés k) pontja szeńnt tÁjékoztatja a gazdasági szereplőket,
hogy a gazdasági észszeruség és a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve
indokolja ajän|atkérő döntését, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzés ľáagpként
meghatározott építési ben:häzás eg1es részfoĘmatai szorosan kapcsolódnak egymáshoz _
e1yazon épületen valósulnak m€$ -l így munkas zervezési szempontb ő| az építési beruháás
részegpégekre bontás a ańnqa|an többleůöltséget eredményezhet, illewe a kivitele#s
időbe li elhűződásához v ezłthet.
Az éphésibenÁázás munkaszervezése és haúndőre tőnénő megvalósítása egy Ąän|attevő
esetében tehát hatékonyabban megoldható.

Az aiá nla tok elbíníIás án ak s z empon tia :

ataryylkiĺzbeszerzési eljárás esetében abenyisjtottĄán|ato|<ata Kbt. 76. s (2)
pontjában rögzítemeknek megfelelően a legjobb är-éltékeVe a|apjän ércékě|i'az
nnt:

12.

1. Ąánlati ár (nettő forint
2. A szerződés teljesítésében részwevő
s zakemberek szakmai tapaszta|atÁnak
be mutatás a (Szakmai aján]at)

Ertékelési szemDont

3. Aj ánlanevő szakmai tapaszta|tÄnak
bemutatása

cínl:'l06'l BtldaPest, Andrássy Út'l7. ll. em' 9'Iteleíon: +36l-796-10-00 |íax: +36-1-796_10-01
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FŁ több a'1än|atnak azonos a fentiek szerint kisámított összpontsáma) az az ajánlat
minősül a leglĺedvezőbbneh amely a nem egpnlő értékelési pontsámot kapon énékelesi
szempontok kozül a legmagasabb súlysámú énelĺelési szempontra nagyobb ércékełési
pon*zámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult, de nem köteles koąegyzó ielenłéteben
sorsolást brtani, ha a legkedvezőbb Ąán|ate módszenel sem határozÁatő meg.
A legjobb 

^r4ÍÍék 
elve énékelési szempontja es€tén az Ąán|atok rázszempontok szer_inti

arcalmielemeinekénékelése soľán adható pon6ám ałsó es felső haĺára: ĺ.-10

Pontszámok kiszámításának nródja:

Az 1. éttékelési részszempont [aiánlati át (nettó Ft)- súlyszám: 70] esetében a
Kozbeszerzési FIatóság útmutatója (KE 201ó. évi t47. szÁm;2016. december 21') sze rinti
fordított aúny ositáts móds zere.

Fordítoĺ arányosítás esetén az aján|atkérő a legkedvez-őbb mrtalmi.elemre a nraximális
pontot (10 pont) aď1a, a többi ajánlat tarcalmi ełemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonfwa fordítottan arányosan szamo|1aki a pontszámokat.

P : (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - P-i") + Pmin

P: a vixgált ajánlati elem adott szempontn Vonatkozó pontszáma
Pn'*: a pontslála felső haúra 10
Pn';n! ä pontslłála alsó határa 1

Ą.*iobl, : a le ge 1ő nyös e bb ajánlat tartalmi e le me (le galacs onyabb é né k)

Ąi).*ĺ,, a v'lzsgäk Ąánlat tanalmi e leme

Amennyiben a részszempontlžl valamennyi aján|attevő azonos ajän|atot ad, abban az
esetben valamennyi a részszempontra vonatkoző Ąan|at maximális ponmámot kap.

A 2. éĺtékelési ľészszempont (A szeződés teliesítésében tésztvevő szakembeľek
szakmai tapaszta|atának bemutatása - súlyszám: 15) esetében a Közbeszerzési
ÍIaóság útmutatója (<r zorc. évi I47. sz. m; 2016. december 27) szennti pontozás
módszere:

A szakemberek bemutatása tekintetében a pontkiosüäs az alábbiak szerint tönénik

L. Az alábbi szakember bemutatása esetén Ąán|attevő a minimális (1 pont)
pontszámot kapia.

Ajän|attev őne k rende lke znie ke ll:

. legalább I fő Íe|etős műszaki vezetőí (IVIV-É-\4 jogosultsággal rendelkező
szalĺemberrel, aki rendell,rczik legalább 12 ľ'óĺap szakmai tapaszta|aĹtal épület
építése és/ vary felűjitÄsa tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai
tnpasÚa|aĹtal rendelkeznie e s zakembemek).

lo

cím:1061 Budapest, Andrássy út17. ll. em' 9.| teleÍon: +36-1-796-10-00 | fax: +36-1-796-10-01
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2. Az a|ábbi szakember bemutatása esetén aján|artevő az 5 pont pontszámot kapja
(opcionális):

. Az 1'. pontban megjelölt szakember rendelkezik legalább 24 hőnap szakmai
tapaszta|anal épület építése és/vag,7Íe|(ýítÁsa tekintetében (tehát össześen ke|)24
hónap s zakmai taPasztA|aĹÍal re nde lke znie e s zake mbe me k).

3. Amennyiben az l. pontban bemutatott szakember 36 hónapot meghaladó szakmai
tapasztalattal rendelkezĘ aján|atevő az adott szemponthoz tattoző maximális
(10 pont) pontszámot kap|a.

A 2. éĺtékelési szempont bemutatá,sa az alábbiak szeľint töĺténjen:

o a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségüĘ szakmai
tapasztALaúk ismertetése cégszeľiíen aláírt nyilatkozat fo:ĺrnájá,ŕlan szülséges
csatolni;

. az adott szakember szakmai tapasztalatánakismenetése a szakember saiát kezííleg
aláítt szakmai łiné|ettaizálnak csatolásápal (az oné|etrajznaka szakmai tapasztalat
idejét legalább naPtán ér, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell
tanalmaznia, illewe a jogosultságának e||enőrzésére szolgáltató nyilvántartás
e lé rhetős é gé ne k útvonalát s züks é ge s fe ltü ntetni) ;

. csatolni kell a szakember ákal sajh lĺezííleg aláín rendelkezésľe állási
nyilatkozatát.

e) oontia a|aĺián.

minimális elváľás az 1fő szakembeľ bemutatása.

A 3. éĺtékelési ľészszempont (Aiánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása -
súlyszám: 15) esetében a KözbeszezésiÍIatő;ág útmutatója $<r zoĺe. évi 1'47. szäm;2016.
december 2I.) szennti pontoás módszere:

1. Az a|ábbi _ kötelezően bemutatandó - referenclák bemutatása esetén ajäliattevő a
minimális (1 pont) pontszámot kapia.

ás megküldés& mege|őző 5
szerző désszerűen te ljes ítem,
és / vagy felújítási munkakra

l).

2. Amennyiben az l. pontban megadot referencián feltil ajänlattevő az alábbi
referenciá(Ęt is bemutatj a, az 5 pont ponts zámot kapiaz

cínl:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I teleÍon: +36l-796-ĺ0-00 | íax: +36-1-796-10-01
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. Ajánlanevőnek rendelkeznie ke|| az Ąán|artércli felhívás megktildését mege|őző 5
évben befe1ezett (miszaki- átadás átvetellel |ezaru|t), szerződésszerűen teljesített,
összesen ĺrettó 35 Millió Ft ellenértékű, épületépkési és/vagy felújítási munkákra
vonatkozó refererrciával (referenciákkal).

3. Amennyiben az 1'. Pontban megadon refererrcián felül ajánlattevő az aláb'bi
referenciá(Ęt is bemutatja, a maximális 10 pont pontszámot kapia:

. Ajánlattevőrrck rendelkeznie ke]rl az aján|atteĺe|i fehívás rnegkiilclését negelőzć> 5

évben befejezett (műszaki- hadás áwéłellel lezarulrt)' szeruődésszł.rűen teljesített,
összesen nettó 45 Millió Ft ellenénékií, épületépftsiés/vagy felújíľási munlákra
vonatkoá referenciával (referenciákkaD.

is lehetséges.

-

A 3. étékelési szempont bemutatása az alábbiak szeĺint törtćnjen:

. az ajänlaaevő áka| cégszerűen a|äin nyilatkozattal, amel1óen rögzítésre kerül:

szerződést kötő másik fél neve, székhelye ,
a szerződés áryya és mennf sége,

a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és helye,
továbbá Ąän|attevőnek nflatkozni kell arról, hogy a rcljesítés az előírásoknak és a
szrru.ődésnek megfelelően történt-e.

Amennvitlen aihnlattevő Írem ĺnlrfat lre leoalábh A7' niÁnlatt['te.li felhíwás

la

éľvénvtelenséoe állaoítható meg a Kbt. 73. ( í1) bekezdés e) oontia a|aĺián-

Az ajánlatok összpontszámának kisámítása:

A súlpás előĺi pontszÁmot - ha szĹilséBes _ az ajän|arkérő 2 (kéĐ tizedesjegpe kerekfti.
A súlpzott pontszámot _ ha szi.ilséges _ az ajänlarkérő szntén 2 (két) tizedesjegyre
kerekíti.

Az Ąän|atkérő az Ąán|atok értékelése sońn az ewes résxzempontok tarcalmi elemére adon
értélielési pontszámot megszorozzt az adon részszemponthoz rende|t súlpámmal, a
szonatol<at pedig ajánlatonként összeadja; az az aján|at az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összpontszÁma a legnagyobb.

13. Kiegészítőtáiékoztatáskérése:

Az ajánlartevő az a1ánlanéteh felhívásban és dokumenúcióban meghatärozottakkal
kapcsolatban az ď1änlauételi hatźndőt mege|őzően írásban lĺegészitő információkén
fordulhat az ajän|atkérő kapcsolamnőjához' aki a lĺert informáciőt a Kbt. 11a. $ (6)

bekezdése alap1än az Ąánlattételi hatáńdő lejänz előtt ésszerű időben íľásban megadja. A
úĄékoztatásaÍalfiátvalamennyi Ąán|aĺtsvő megkapja. Az írásbeli ájékoztatźs a Kbt.56. $

cím: 1061 Btlda1lest, Andrássy út'l7' ll. em. 9.I telefon: +36-ĺ-796-10-00 | íax: +36-'l-796-10-01
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(3) bekezdésében maghatározott ésszerű hatándő betartása (ésszerű hatáńdőnek tekinti
Ąán|atkérő a 3 munkanapot) mellea oly módon kérhető, hogy a lĺérdéseknek a határidő
lejánánaknapján mgg keil érkeznifü ajánlatkétő kapcsolattattőjálhoz fax és e-mail űgán.
Ajánlaaevő a kiegészitő újékoztaás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészitő
tájékonatás iranti kérelem elóterjes ztésével egyidejűleg, a |<legészftő tĄékoztatás rugalmas
nyu1úsa érdekében szíveskedjen elekronikus úton a balog.tinea@p-rcyjqlz.ąhu i- mail
címre is eljuttatni szerkeszthető formában is.

A kizáró okok:

Az eliárásban nem lehet ajánlauevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazo|ásában oĘn gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) bekezdésébeň
rögzitett kizäró okok bárme lyike f e nnáll.

Ajánlattevőkneka Kbt. 114.s (0 bekezdésében és a 321,/201,5. (X.3o.) Konn. rendelet ].7.

S-ban foglaltak a|apján sztilséges akizÁrő okok fenn nem állásáról nyilatkoznia.

Ąánlanevo Ąánlatában köteles csatolni a 321,/201,5. (X. 30) Korm. rendelet 1Z. s (1)
bekezdés szerinti ny|atkozatát a Kbt. 62. s (1) bekezdés l.'b) pontja tekintetében.

Az Ąán|aĺtevő, az a|vá||a|kozőja és adott esetben az alkalmas ság igazo|ásában részt vevő
más szervezet vonatkozásäban a Kbt.67. s (4) bekezdése és a32I/2o15. (X.3O.) Korm.
rendelet 1Z. s (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyujtani a Kbt. 62. s (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiáýról.

A321/201'5.(X.30.) Korm. rendelet 1.s O bekezdése énelmében al<1zárő okokra és az
allĺalmassági kcivetelményekre vonatkozőan a közbeszerzés megkezdését mege|őzően
kiállfton igazolások is beýjthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameđdig az
igazolásokban foglalt tény, illewe adat tana|ma valós. Az ajánlatkérő - eileňkező
bizonýtásig - az adat valóságtana|mát az Ąán|atevő erre vonatkozó Kilön nýIar|azata
nélkĹil vélelmezi.

Ąán|a*érő a Kbt. 115.s (2) bekezdésénekmegfelelőenasď1ätmegítélése szerint szeĺződés
rcljesítésére képes, szakmailag megblzhatő gazdasági szereplőknek kĹildi meg az el1árást
m9gindftó dolĺrmentumokat, erre tekintenel a Kbt. I75. $ (2) bekezdéšben foglalt
lehetőséggel élve nem ldván pénzngý-gazdasägi, illewe műszaki-szakmai ailĺalĺnassági
követelményeket rögzíteni.

Hiánvoó tlási lehetősép:

Aján|atkérő az e|1árĺs során a Kbt. 7L. $ alapján az összes Ąán|awevő szämán azonos
feltételeldĺel biztosítja ahiánypőúás, valamint az a)än|ato|ban nem egfnelĺnĺ kijelentéseĘ
ĺyiatkozatoĘ igazolásoktartalmánaktsztÁzása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét,
azza|,hogy fenntanja annaka lehetőségét, hogy az iljonnan bemutatott gazdxági szereplők
tekintetében további hiárypótlast, felvilágosíús kérést nem bocsát ki.

14.

9

15.

16.
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17. Aiánlatté teli ha táridő:

2018. januátt hónap 30. napján t'L óĺa 00 peĺc

Az niánląt henvńitÁsánąk ĺ-ítne:

Az ajánlatok felbontásának helye: PR.oVITAL Feilesztési Tanácsadő7ĺt. (székhely:
1061 Budapest, Andrássy in L7.II. em. 9.)

Az aiánla ttétel nvelve:

Mag\lar

Az aiánlatok Íelbontásának llelve. ideie:

Az. alĄnląt ak felho'''t4słnak helwe.

19.

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt. (sze|<hely 1061 Budapest, Andľássy ft 1'7.IL
em.9.)

Az ajánlatok felbontásának ideje:

Je le n fe lhív ás 17 . pontj ában meghatározott időponttal azo nos.

Az aiánlatok Íelbontásán ielenlétre iogosultak:

A Kbt. 68. s (3) bekezdése szerinti szeméĘk

Az aiánlati kcjtĺjttsép minimáIis időtartama

Aj ánlattéte li határidő |ejänátő| számítot 6 0 nap.

Ljän|atkérő az Ąänlati kötönséggel kapcsolatosan ktilön felhívja a figyelmet a Kbt. 13i. s
(5) bekezdésére.

21.

22.

lĺo

23.
tervezett időPontia:

a Kbt. ie. S (1) - (2)

bekezdésében meghatározott^k szeĺint, a Kbt. iO.s (1)-(2) bekezdése alap1án az aján|ati
I !r .. I 1 ., ,.
Kotottseg le)aftarg.

A szerződéskötés tervezett idópontja: az összr,gezés meghildésétől sámítotÍ 6. napon.

24. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módia. határideie. beszerzési helve és
pén z iigł'i fe I té telei :

Ąán|atkérő az ajänlatérch dokumentációt elekronilĺs úton, közvetlentil, a jelen

Ąánlaaétehfelhívással együn, térítésmentesen ki.ildi megazĄánlaĺtevőkrészére.

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9.I teleÍon: +36-'ĺ-796_10-00 | Íax: +36-'l-796ł0-01
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25.
progra m m a I kap cs oI a to s, úgy a n n a k m egie IöI é s e :

A szenődés nem EU alapokb ő| fnanszírozott.

26. Egyéb információk

26.L Ajánlattevónek a Kbt. 66. s (6) bekezdése alapjánazaján|atban meg kell jelölnie

') a közbeszerźsnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az aján|anevő
a|vá|Ia|kozőt kíván igénńe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajän|at benly'l1úsakor már
ismert a|vállalkozőkat. (A nernleges tartalrnú nyilatkozatot is csatolni kěilD

262 Ajánlanevőnek a Kbt. 73. $ (5) belĺezdése alapján ajän|atkérő a dolĺrmentációban ad
tĄékonatást azoknak a szfrvezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéról (elérhetćíség),
ameĘkal az ajän|awevő a megfelelő kömyezetvédelmi, szociális és munĘĘi
re nde lke zé s e kre vo natko ző tĄéko ztatás t kaphat.

263 A Kbĺ 66. s (5) bekezdése a|apján az Ąán|at elején a dokumentáciíhoz mellékelt
nyilatko.zatminta aĘán - felolvasólapot kell elheĘzni, amely feltünteti a Kbt. 68. s (4)
bekezdése szerinti összes adatot.

26.4 Az aján|atot írásban, L papíĺ alapú példányban, zÁĺt csomagolásban kell benyújtani a
Kbt. 66. s (1) bekezdése a|apján, az ajän|arkérő ákal alábbiakban előín formai
követelményeknek me gfelelően.

Iłján|atkérő köteles csatolni ný|atkozatát arra Vonatkozóan' hogy az elekronikus
adathordozón benyijtotĄán|attanalma teljes mércélĺben megegyezikazáltala benyujtott
e re deti, írás os aj ánl at analmáv a|.

Az aján|at formai követelmén}'ei a következőlc
Ą Az Ąán|at papír alapú pé|dánýt zsinórral, lapozhatőan össze kell fiizni, a csomót

matncáva| az ď'ýn|at első vagy hfuső |ap1ähoz rogziteni, a matncát le kell bé|yegezni,
vagy az aján|atevő reszeről erre jogosultnak alá kell írni, űgy hogy a béIyegrő,
illetőleg az a|aíńs legalább egy része a matncän legpn.

b) Az aján|at oldalszámozása eggye| lĺezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy szÁmo|at vagy képet taľtalrnaző o|da|algt szämoznj, az üres old'lak"t
nem kell, de lehet. A címlapot és hfulapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozní.
Az ajän|atkérő az ettő| kismértékóen eltérő szämozÁst (pl. eg1es oldalaknál a / A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a aĺaLomjegyzé|<bei az egyes iratok heĘ
egfnelműen azonosíthato és az intok he$re eýrcelĺnűen bhét hivatkozni. Az
ajánlatkérő a kismértékben hiányos szÁmozÁst kiegészítheti,ha ez az ajän|atban való
tájékoződása, illewe az Ąánlatn való hivatko zása érdekében s zíilĺs é ge s.

ą Az ajän|anakaz eIejéntartalomjegrvÁketkell tanalĺnaznia, me|y a|apjän az Ąán|atban
szerep|ő dokumentumok oldalszám a|ap1án megtalálhatóak

elektľonikus úton (CD vagyDVD adathordozón) is benyúitani!

Az Ąän|arcl<attanakĺ'pzó csomag kiilső borításán a
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Yáilalkozási szerződés a Máĺia Magdolna Plebániatemplom homlokzatfelúiítási
munkáinak ellátása tekintetében.'', illewe

,, hĺe n b o n th a t ó fe I a z a i á n I a rírĺ:ĺ#:.ri 
:, 

l e j á r t a e! ő t t "

26.5 Az Ąán|atban ben1ijtou igazolásokat a Kbt. 47. $ (z) bekezd&e alapján eg1szeru
másolatban is be lehet nyijtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének a|apjäu| szoĘáłó irut, igazolás' vagy nyilatkozatot sztilséges becsatolni
(pL garanciavá||a|ő nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, űgy azt ereded,
vagyhircles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.

26.6 Amennyiben bármely, az aján|athoz csatolt okirat, igazolás,ný|atl<ozat, stb. nem magYar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az aján|attevő magyar nyelvíí fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. s (2) bekezdése a|apján Ąán|at\<erő a nem magyar nyelven
benyújtott dolq;mentumok ajánlanevő általi felelős fordftását is elfogadja. A fordítás
tartalmának heĘsségéé n az Ąänlattevő felel.

26.7 Az Ąänla$an lévő, minden - az ajän|attev(i vagy alvállalkozó , va1Y kapacitást (erőforrást)
ny$tő szervezet ákal készften _ nyilatkozaÍot a végén alá kell írĺria az adot gazdálkodó
szrryezetnél erĺe jogosult(ak)nak vagy olyan személyneĘ vagy személpknek aki(k) erre a
jogosult szeméfiek)tól írásos felhaa|mazÁst kaptak Az Ąän|at minden oĘn oldalát,
ameĘn _ az aján|at beadása előtt - módosítást hajtonak végre, az adon dolĺrmentumot
a|äirő személynekvagysznméllyelmek a módosításnál is kézjeggye| kell ellátni.

26.8 Az aján|atnak tartalmaznia kell Ąänlattevő Kbt. 66. $ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezen ný|aúazatat - eĺedcti példányban - az Ąán|atételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan'

26.9 A Kbt. 66. s (4) bekezdése aĘán aján|atevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és

középvállalkozÁsokőI, fejlődéstik tÁmogatásárő| sző|ő törvény szerint milĺľo-, kis- vagy
kö ze pvá llalko zÁs nak minő s ül- e.

26.1,0 A nyertes aján|awevő az épkési beruháásoklĺal lĺapcso|atos 322/2015. (X. 30) Korm.
rendelet 26. $-a a|apjän köteles _ legkésőbb a szerződéskötés időpongän_ összkoclĺázatú
kombinált építési és szerelési (dologĹ és felelősség) blztosftási szerződést kötni vagy
meglévő összkoclĺázatú kombinált építési és szerelési (dologĹ és felelósség) biztosítását
kfuerjeszteni legalább 10.000.000 -Ft/ év és 2.000.000. _Ftlkáĺesemény ménékre és

építési tevé kenp é gge l okozott károkra kiterjedóen.

26.LI Ajän|atkérő felhívja ď1án|anevő figplĺnét, hogs, az Ąán|atkérőként szerződő félr vagy a
nevében e|1ärő szemé|y (szeruezet) a szenődés teljesítésének ellenőrzése soľán az éphési
napló adatai a|apjän elltenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. s (2) és (3)

belĺezdésében foglaltaknak megfeleló alväl|alkoző vesz részt, és az a|vállalkozőí teljesítés
ańn7anem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatärozott mértéket.

ln
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26.1'2 Íłjánlakérő felhívja ĄánLattevő fĘyelmét, hogy az ajän|atevőként szevődő fél az
ahá|lalkozőval kötött szeruődésben az alvá||alkozó teljesítésének elmaľadásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igénpinek biztosítékakéń bgfeliebb a szerződés !''..i.,ti,
általános forgalmi adó (a továbbialĺban: áfa) nélkĹil számitoĺt ellenszolgálatás úz-th.
sz.áza|é|sat elérő biztosírékot köthet ki.

26.t3 Az aján|anakana|maznia kell:

- fgĘmatban lévő vákozasbejegńsi el1ärás eseŕben a cégbírősághoz benyújtott
váhozÁsbejegyzrsi kérelmet és az arunk érl<ezésérő| a cégblrőság által megkuĺdött
ígazo|äst is, amennfben ilyen e|járás nincs foĘmatb an, az arről szőIő nflatkózatot;

- az aján|atot aláírő va|amennyi személy érvénps a|áíräsi címpeldánya , vagy a 2006. évi
V. törvény9. $ (1) belĺezdés szerinti a|áírási-mntája;

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségváualó(k) esetében a cég1egyzésre jogosult
személpől származő, az Ąán|at aláírasára vonatkozó (a meghatalmazó-és a
meghatalm azott a|áíńsát is tartalmazó) írásos meghatalmaást.

26.1'4 Kö1ös ^a'1łn|atétel esetében az aján|athoz csatolni kell a közös eg1etemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) a dolnrmentációban
rész|etezettek szerinti tarnlommal.

Íłjän|at|<erő felhívja Ąán|attevők figyelmét a Kbt. 115. S (4) bekezdésére, mely szerint

aján|atérch felhívást.

A Kbt. 36. s (1) bekezdése szerinĺ ,,Az aján|attevő vagy részvéte|re jelentkező
ug1anabban a kiczbeszerzési e|järásban - részaján|at-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében _

") nem tehet másik aján|atot más ajánlattevővel közösen, illewe nem nyijthat be másik
részv éteh j e lentke zést más rés zvéte lre je lentkezővel közös en,

b) n:ns Ąäĺlattevő, illewe részvérclrejelentke
c) más Ąän|atot benyujtó Ąän|anevő, ille

részvételre jelentkezőszerződésteljesítésé
(7) bekezdés].''

26.15 Az ajźn|atok összeállításával és benyujtásával lĺapcsolatban felmerült összes költség az
ajäĺlaĺtevőt te rheli.

26.16 Az ajánhtnak tartalmaznia lĺell a felhívásban kiilön ki nem emelt, azonban a Kbl által
előľ:" egyéb nyilatkozato lsat, igazo|ás okat és más dolĺrmentumokat.

26.17 A vállalási költséget és a feladat ellátáshoz sziilséges
munkát, me olrumentációban meghatärozon feltételekkel
a szeződés es.

nincs azonban aladá|ya annaĘ hogy valame|y aján|atételre felhívot gazdasági
o|1ran gazdasági szereplővel tegFn közös Ąán|atot, amelplek ajánla*érő nem

szereplő
kĹildött
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26.t8 A Kbt. 35. s (8) bekezdésének megfelelően Ajánla*érő nem teszi lehetővé a n)€rt€s
ajánlamevő(k) általi projekdnaság (azaz l<ĺllon gazdálkodő szfrvęzśt) |étehozását a
s zł rzőďą te Ęs íé se é rdelĺe be n.

26.19 A jelen ajánłanételi felhívásban és a dolĺ:menľációban nem szabáĘzow kérdéselĺben a
közbeszsrzÁselľől sző|ő 2ols. éviC)([-III. törvény, a321./20L5. (x. 30.) Korm. rendelet,
valamint a322/201'5. (X.30) Korm' rendelet azirányadőak

26.20 Ajánłatkerő jelen eljá.nsban nem ír e|ő ajánlati bŁtosftékot.

26.21' Aiánlattevő kiiteles csatolni ajánlatátll'oz a kiadott áłazałlan ktiłtscgvetést teljes
köĺiíen beátazve.

26.22 Az aján|atérc| során a kiilönbözó dev'uÁk forintra történő äszárrításáná| aZ

Ąánlaaevőnek a ľeferenciák tekintetében a teljesítés ĺapján érvénps tv{"gy'. Nemzeti
Bank által meghatÁrozott dev'uaárfoĘmokat kell allęlmaznia. Az ajän|arban szereplő,
nem Ínagrar forintban (FIt]Đ megadom összegek tekintetében az ätszámítást arca|maző
iratot közvedenül a lérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat' igazolás,
ný|atkozat, stb. vonatkozasában csak az allĺalmasság megállapításához szüłséges sorok
(adatoĘ információk) vonatkozásában szükséges aZ hszaĺnltist tana|nlaző iratot
becsatolni.

26.23 4łján|arkerő nem alkalma zza a Kbt. 1 14. s (1 t) bekezdését.

26.24 A meghatározott gyanmányu, típusú, vagyeredetű dologra, illetve konlĺľét eÍ'1áťasn, amely
egy adou gazdasági szereplő termékeit vaw az áka|a n1íljton szo|gáhaasolĺat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenpégre' személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gýnási folpmatra való hivatkoás esetén a hivatkozás mellett a ,,vagy azza|
egyenenélni'' kifejezést is érceni kell.

26.25 Je|en e|järásban ajánlatkérő rögzíti, hogy nem allĺalmazza a Kbt.75. s (2) bekezdés e)
pontjában foglalt rendellĺezésekeq így amennyiben az aján|awételi haúridő lejánáig nem
kerül benyujúsra legalább két darab ď1án|at, az az e\1áras e ľedménpelenségét az nemvonja
maga után.

26.26 Tekintenel arn', hogy Íĺjánlatkérő támogatásra iranyuló igén1n fog benyujtani, a táryy
eljárást a Kbt. 53.s (6) bekezdése alap1äĺfeltételesen indította meg.

27. Az aiánlattételi felhívlís megkíildésének napia: 20t8. január hónap 18.

14
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