ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000202352019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Egészségház mögötti 16 férőhelyes parkoló építés

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Csömör Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
24789413

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Csömör

NUTS-kód:

HU120

2141

Ország:

Magyarország

Szabadság Út 5

Egyéb cím adatok:

Benkó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

muszak.ov@csomor.hu

Telefon:

Gábor
+36 209621307

Fax:

+36 28544040

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

www.csomor.hu
https://ekr.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Monostori Út 34.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kpeto@juratio.hu

Pető
Telefon:

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

www.csomor.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.hu
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Postai irányítószám:

1031

Ország:

Magyarország

Koppány
+36 12880707

Fax:

+36 12880708

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45223300-9

Egészségház mögötti 16 férőhelyes parkoló építés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Csömör Nagyközség 902/9. helyrajzi számon 16 gépkocsi parkolására alkalmas, 381 m2-es, ebből 157 m2 aszfalt, 224 m2 térkő
burkolatú zárt parkoló kialakítása egy darab sorompóval. A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az
eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét
képezi a helyszínrajz, az áttekintő térkép, illetve az árazatlan költségvetés. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében a részajánlat tételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés
műszaki és funkcionális egységével, továbbá a műszaki és környezeti adottságokra visszavezethetően jelentős többlet költséget
jelentene, valamint megnehezítené az esetleges jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos hatékonyabb fellépést.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

30

vagy a teljesítés határideje:

Csömör Nagyközség közigazgatási területe, 902/9. helyrajzi szám

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Lásd eljárást megindító felhívás.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Egészségház mögötti 16 férőhelyes parkoló építés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45223300-9
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45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU12 Pest

Csömör Nagyközség közigazgatási területe, 902/9. helyrajzi szám

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Csömör Nagyközség 902/9. helyrajzi számon 16 gépkocsi parkolására alkalmas, 381 m2-es, ebből 157 m2 aszfalt, 224 m2 térkő
burkolatú zárt parkoló kialakítása egy darab sorompóval. A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az
eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét
képezi a helyszínrajz, az áttekintő térkép, illetve az árazatlan költségvetés.
(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

2. A kötelezően vállalt 12 hónap jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet
jótállási idő (hónapokban)(min.0- max. 48 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

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:

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

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:
Az értékelés módszere: 1. A nettó ajánlati ár összesen esetében a fordított arányosítás 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási
kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő esetében az egyenes arányosítás A pontszám alsó és felső határa: 0–10
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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 Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
rögzített kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan kell dokumentumot benyújtania, melyben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Irányadó a Kbt. 64. §–a, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. VI.2.) pont folytatása: 9. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges
az árazott költségvetést cégszerűen aláírva .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban és elektronikusan .xls vagy azzal egyenértékű
formátumban; Ajánlatkérő a kiegészítő dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők
részére. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák az eljárást
megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek
részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti
. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes
tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni a költségvetésben, tehát sor nem maradhat
kitöltetlenül. 10. Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely
regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen
felhívhatja a regisztráció megtételére. 11. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az
eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen nem
tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 12. Ajánlattevő köteles a
teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – legalább 10 millió forint/év és legalább 5 millió forint/káresemény összegű, saját névre szóló, kivitelezési munkára
vonatkozó „all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az
Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőknek erre a
vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. 13. Az eljárást megindító felhívásban és az eljárást
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 14.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő
kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
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szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően végezze. 15. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése: A (2) bekezdés b) pontja
esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban
szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a
közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
16. A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok
fennállásának előzetes ellenőrzésére köteles. A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az
értékelési szempontok szerint értékeli. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem
határoz meg alkalmassági követelményt, a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem
alkalmazza. 17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a
Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 18. Az ajánlat összeállításának minden költsége az
ajánlattevőt terheli. 19. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra,
úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is. 20. Amennyiben az
ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 21. Ajánlattevő a nettó
vállalkozási díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módozatok
valamelyikén. A jótállási biztosíték a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségének elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből
eredő Ajánlatkérői igények kielégítésére szolgál. Ajánlattevő a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában a Kbt. 134. § (5)
bekezdése szerint nyilatkozni köteles. A részletes feltételeket a kiegészítő dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza. 22. A
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest nem szigorúbbak a
minősítés feltételei. 23. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 24. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). 25. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 26. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell
eljárni. 27. Eljáró FAKSZ: dr. Pető Koppány (lajstromszám: 01005) 28. Több változatú ajánlat nem tehető. Alternatív ajánlat nem
tehető. Projekttársaság létrehozása kizárt. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbi kötbéreket érvényesítheti ajánlattevő szerződésszegése esetén: késedelmi
kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Jótállás: Ajánlattevőt a műszaki
átadás-átvétel sikeres lezárásától számított 12 hónap, és azon felül az ajánlatában vállalt többlet jótállási kötelezettség terheli.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz
árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A teljesítés igazolása és a kifizetések tekintetében irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)
bekezdése és a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése. Ajánlattevő részéről egy (1) végszámla kerül
kiállításra a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. A kifizetésre irányadó továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
és 32/B. §-a!

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos 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
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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
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.03.08

12:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.03.08

14:00

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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. 2.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás
megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb
előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás,
tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Ajánlatkérő nem vállal továbbá
felelősséget az EKR rendszer esetleges meghibásodásaiból, ideértve azon esetet is, amennyiben az EKR nem küld automatikus
üzenetet az ajánlattevő regisztrált e-mail címére az egyes eljárási cselekményekről. 3. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel
az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet
megtenni. 4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. §
szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan
hozzáférhetővé teendő további dokumentumokat az Eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. 6.
Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,
és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 7. Az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el. 8.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
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cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges
tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. Folytatás a III.1.3.) pontban!!

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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