Eljárást megindító felhívás
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
Név: Budapesti Történeti Múzeum
Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota „E” épület
Telefon: +36 1 487 88 13
Telefax: +36 1 487 88 55
e-mail: szunyogh.marta@mail.btm.hu
honlap: www.btm.hu

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész
XVII. Fejezet 115. § szerinti közbeszerzési eljárás.

3.

Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül,
korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen elérhetőek a http://www.btm.hu/?q=node/553
oldalon. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé.
Ajánlatkérő az eljárásban a bontásig keletkezett dokumentumo(ka)t (pl.: kiegészítő
tájékoztatás) haladéktalanul, ugyanezen elérhetőségen teszi közzé.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő elérése az ajánlattétel feltétele,
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérésének
(letöltésének) visszaigazolása ajánlatkérő részére. A gazdasági szereplőknek a közbeszerzési
dokumentumok elérését (letöltését) az annak részét képező Regisztrációs adatlap
(Közbeszerzési dokumentumok – 21. melléklet) kitöltött és cégszerűen aláírt példányának
ajánlatkérő részére történő megküldésével kell igazolnia, az eljárást megindító felhívás 1.
pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikére, a letöltést követő 24 (huszonnégy) órán
belül.
Ajánlatkérő csak abban az esetben tud a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben foglalt
tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni, amennyiben ajánlattevő a
kitöltött és cégszerűen aláírt Regisztrációs adatlapot megküldi ajánlatkérő részére. Ajánlattevő
kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok eléréséről (letöltéséről)
ajánlatkérőt a Regisztrációs adatlap megküldésével tájékoztassa. Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a Regisztrációs adatlap meg nem küldéséből, és ezáltal az esetleges tájékoztatás(ok)
átvételének elmulasztásából fakadó, az ajánlatokban esetlegesen előforduló hiányosságokért.
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4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:

A Budapesti Történeti Múzeum által a 2017-2020. évben (36 hónap) végzendő régészeti
feltárási munkákhoz kapcsolódó gépi földmunka végzése vállalkozási keretmegállapodás
keretében.

A közbeszerzés mennyisége:

Várhatóan mintegy 10.000 m2

CPV:

5.

Fő tárgy:
Kiegészítő tárgyak:

45112450-4
45110000-1

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:

A szerződés típusa: vállalkozási keretmegállapodás
A támogatási projekt azonosítószáma: –
A szerződés tárgya: A Budapesti Történeti Múzeum által a 2017-2020. évben (36 hónap)

végzendő régészeti feltárási munkákhoz kapcsolódó gépi földmunka végzése vállalkozási
keretmegállapodás keretében
6.

Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Tárgyi közbeszerzési eljárásban 1 (egy) ajánlattevővel történő keretmegállapodás
megkötésére kerül sor. A keretmegállapodás különböző részei esetében a szerződések
megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlatkérő általi közvetlen
megrendelés(ek) útján kerül sor.
Tárgyi közbeszerzési eljárásban dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására nem kerül sor.
Tárgyi közbeszerzési eljárásban elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

7.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 36 (harminchat) hónap.

8.

A teljesítés helye:
Budapest és Pest megye közigazgatási területe
NUTS-kód: HU101 és HU102
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9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A keretmegállapodás teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet teljes egészében nem áll
ajánlatkérő rendelkezésére, mivel azt az – építési engedélyek szakhatósági állásfoglalásai
alapján a régészeti feltárások elvégzésére kötelezett – Beruházó bocsátja ajánlatkérő
rendelkezésére.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az előleg lehívásának lehetőségét
megrendelésenként külön-külön, a szerződéstervezetben részletezettek szerint biztosítja.
Ajánlatkérő megrendelésenként – az esetleges előlegszámlán túlmenően – havonta 1 (egy)
darab részszámla, továbbá 1 (egy) darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Amennyiben az adott megrendelés vonatkozásában a teljesítés időtartama nem éri el az 1
(egy) hónapot, úgy ajánlatkérő 1 (egy) darab számla benyújtására biztost lehetőséget. A
számlák az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint – Teljesítésigazolás
kiállításával – igazolt, szerződésszerű teljesítéseket követően állíthatók ki és nyújthatók be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésszerű teljesítés(eke)t követően kiállított
teljesítésigazolás(ok) kibocsátását és ajánlattevő általi kézhezvételét követően kiállított és
benyújtott számlák ellenében, 30 (harminc) naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. §
(1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30-32/A. §-ában,
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Art. 36/A. §-ára. A részletes fizetési feltételeket a
Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel,
a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Amennyiben ajánlattevő egy adott megrendelés vonatkozásában előleglehívási jogával él, úgy
a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatkérő az előleget ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő
15 (tizenöt) naptári napon belül fizeti ki.

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
10.1 Az ajánlattevő felelősségi és érdekkörébe eső okok miatti késedelmes teljesítés, hibás
teljesítés vagy nem-teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési, illetve
meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult, ajánlattevő pedig annak megfizetésére
köteles a Ptk. 6:186.§ – 6: 189.§ rendelkezései szerint.
10.1.1. A Keretmegállapodás keretében megvalósított beszerzések során a
Megrendelésekben meghatározott munkavégzésnek ajánlattevő számára
felróható késedelmes teljesítése esetén ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére
köteles.
Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan
- a Megrendelés teljesítési határidejének elmulasztása
- az ajánlatkérő által a Megrendelés megvalósítása során írásban
meghatározott határidők elmulasztása
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- ha ajánlattevő kötelezettségeit nem ajánlatkérő utasításai szerinti vagy nem
a Keretmegállapodásban vagy a Megrendelésekben meghatározott
határidőben teljesíti
- ha ajánlattevő a munkaterületen 07:30 óráig nem jelenik meg az ajánlatkérő
által igényelt földmunkagépekkel, szállítóeszközökkel és a biztonságos és
szakszerű üzemeltetéshez szükséges személyzettel, és nem kezdi meg a
munkavégzést
A késedelmi kötbér alapja az adott közbeszerzésnek a Megrendelésben
meghatározott nettó becsült értéke, mértéke 0,5% naponta. Amennyiben
ajánlattevő késedelme eléri a 30 (harminc) napot, úgy ajánlatkérő ettől az
időponttól kezdődően jogosulttá válik a Keretmegállapodást – erre való
hivatkozással – azonnali hatályú felmondással megszüntetni.
10.1.2. Az ajánlattevő felelősségi körébe tartozó hibás teljesítés esetén ajánlattevő
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
Ajánlattevő hibás teljesítésének minősül különösen, de nem kizárólagosan
- a Keretmegállapodás 5.1. pontjában meghatározott előírások figyelmen
kívül hagyása a teljesítés során
- ha ajánlattevő kötelezettségeit nem ajánlatkérő utasításai szerint vagy nem a
Keretmegállapodásban vagy a Megrendelésekben meghatározott feltételek
szerint teljesíti
- ha ajánlattevő a munkaterületen nem biztosítja az ajánlatkérő által
meghatározott típusú és mennyiségű földmunkagépet vagy szállítóeszközt,
konténert, illetve a biztonságos és szakszerű üzemeltetéshez szükséges
személyzetet
- ha ajánlattevő alkalmazottja, alvállalkozója munkavégzésre alkalmatlan
állapotban jelenik meg a munkaterületen (ideértve különösen az alkoholos
állapotot, vagy a megfelelő munkavédelmi eszközök nélküli megjelenést)
- ha ajánlattevő a munkaterületet – ajánlatkérő helyszíni képviselőjének
jóváhagyása nélkül – az aznapi munkavégzés befejezése előtt elhagyja, illetve
jogszerű indok nélkül megszünteti a munkavégzést
- ha ajánlattevő a régészeti bontómunka során – ajánlatkérő ásatásvezető
régészének utasítása ellenére – nem szakszerűen jár el (pl. „túlbontás”)
- ha ajánlattevő szándékosan kárt okoz a leletekben, objektumokban, illetve a
felvonulási és munkaterületen
A hibás teljesítési kötbér alapja az adott közbeszerzésnek a Megrendelésben
meghatározott nettó becsült értéke, mértéke 15%. 3 (három) alkalommal
érvényesített hibás teljesítési kötbért követő újabb hibás teljesítés esetén,
ajánlatkérő ettől az időponttól kezdődően jogosulttá válik a
Keretmegállapodást – erre való hivatkozással – azonnali hatályú felmondással
megszüntetni.
10.1.3. Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben
- a Keretmegállapodáson alapuló Megrendelés megvalósítása ajánlattevőnek
felróható okból lehetetlenné válik, vagy
- ajánlattevő a teljesítést megtagadja, vagy
- ha ajánlatkérő – késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbérmaximum
elérését követően, vagy 3 alkalommal érvényesített hibás teljesítési kötbért
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követő újabb hibás teljesítés esetén – a Keretmegállapodásban foglaltak
szerint a Keretmegállapodást azonnali hatályú felmondással megszünteti
- ha ajánlatkérő ajánlatevő egyéb súlyos szerződésszegése miatti azonnali
hatályú felmondással él
A meghiúsulási kötbér alapja az adott közbeszerzésre vonatkozó Megrendelés
nettó becsült értéke. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a.
10.2 A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti ajánlattevőt a
teljesítés alól, míg a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A
hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja.
10.3 Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítését követően 12 (tizenkét) hónap teljes körű
jótállást köteles vállalni az elvégzett munkákra. A jótállás kezdő időpontja az adott
megrendelésre vonatkozó sikeres átadás-átvétel időpontja.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
12. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása, a részajánlat tételének kizárása
esetén ennek indokai:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai, az értékelési szempontok súlyozása:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempontok szerint bírálja el, az alábbi részszempontok alapján:
Sorszám

Értékelési részszempont

Súlyszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Forgó-rakodó földmunkagép rézsűkanállal nettó üzemóradíja
Forgó-rakodó földmunkagép törőfejjel nettó üzemóradíja
Forgó-rakodó földmunkagép nettó ki- és beállási díja
Homlokrakodó földmunkagép 1 m3 kanállal nettó üzemóradíja
Homlokrakodó földmunkagép törőfejjel nettó üzemóradíja
Homlokrakodó földmunkagép nettó ki- és beállási díja
Univerzális mini földmunkagép kanállal nettó üzemóradíja
Univerzális mini földmunkagép bontófejjel nettó üzemóradíja
Univerzális mini földmunkagép nettó ki- és beállási díja
Tehergépjármű helyi fuvar nettó díja Budapest közigazgatási
határán belül
Tehergépjármű helyi fuvar nettó díja Pest megye közigazgatási
határán belül
Tehergépjármű nettó ki- és beállási díja Budapest közigazgatási
határán belül

10
5
5
5
5
5
4
4
4

10.
11.
12.

5

2
1
2

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tehergépjármű nettó ki- és beállási díja Pest megye
közigazgatási határán belül
Kitermelt föld, építési törmelék elszállításának nettó díja
gépkocsival, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel Budapest
közigazgatási határán belül
Kitermelt föld, építési törmelék elszállításának nettó díja
gépkocsival, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel Pest megye
közigazgatási határán belül
Konténeres tehergépjármű nettó ki- beállási díja Budapest
közigazgatási határán belül
Konténeres tehergépjármű nettó ki- beállási díja Pest megye
közigazgatási határán belül
Kitermelt föld, építési törmelék elszállításának nettó díja
konténerben, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel Budapest
közigazgatási határán belül
Kitermelt föld, építési törmelék elszállításának nettó díja
konténerben, lerakóhelyre, sitt lerakójeggyel Pest megye
közigazgatási határán belül
Föld visszatöltés, tömörítés kézi erővel nettó díja
Föld visszatöltés, tömörítés gépi erővel (Trɤ 95) nettó díja
Fém kordon (munkatér lehatárolásához) nettó díja
Fém kordon nettó ki- és beszállítási díja
A teljesítés során igénybe vett gépjárművek legalacsonyabb
környezetvédelmi osztálya

1
2

1
2
1
2

1
2
2
2
2
30

Az értékelés módszertana:
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során –
valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában egységesen – az adható pontszám
alsó és felső határa: 1,0000-100,0000 pont.
Az értékelési részszempontok értékelése:
1. Ajánlatkérő az 1-23. értékelési részszempont vonatkozásában közli, hogy ajánlattevők
pozitív egész szám formájában adhatják meg ajánlatukat. Ajánlatkérő a legkedvezőbb
megajánlást (legalacsonyabb érték) tartalmazó ajánlat(ok)ra a maximálisan adható
100,0000 (egyszáz) pontot adja, míg a többi ajánlat pontszáma az A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) – 1. számú melléklet – A. fejezet – 1. pont
– ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás” módszere alapján, az
alábbi képlet szerint kerül kiszámításra, 4 (négy) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés
általános szabályai szerint.
𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

azaz
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𝐴

𝑃 = 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏 x (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Ajánlatkérő a 24. értékelési részszempont (A teljesítés során igénybe vett gépjárművek
legalacsonyabb környezetvédelmi osztálya) vonatkozásában közli, hogy ebben az értékelési
részszempontban az ajánlattevő által a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt
gépjárművek 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet – 5. számú melléklet – II. rész: A gépjárművek
környezetvédelmi osztályba sorolása szerinti környezetvédelmi osztályát vizsgálja (a gépjármű
forgalmi engedélyének V.9 pontjában feltüntetett érték). Ajánlattevő a szerződés
teljesítése során igénybe venni kívánt gépjárművek környezetvédelmi osztályai közül a
legalacsonyabb értéket köteles megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy ajánlattevők legalább 5 (öt) vagy
annál kedvezőbb (magasabb) környezetvédelmi osztály megjelölésével adhatják meg
ajánlatukat. 5 (öt) értéknél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a megajánlás nem lehet, az ennél
kedvezőtlenebb (alacsonyabb) megajánlást tartalmazó ajánlato(ka)t ajánlatkérő
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Ajánlatkérő közli,
hogy a 10 (tíz), vagy ennél kedvezőbb (magasabb) megajánlást tartalmazó ajánlato(ka)t
egyaránt a maximálisan adható 100,0000 (egyszáz) pontra értékeli, a legkedvezőtlenebb
(érvényességi küszöböt jelentő) megajánlást (5) tartalmazó ajánlat(ok)ra a minimálisan
adható 1,0000 (egy) pontot adja, az ajánlatkérő által meghatározott két szélső
(legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás(ok) pedig az A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) – 1. számú
melléklet – A. fejezet – 1. pont – bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer, az „egyenes
arányosítás” módszere alapján, az alábbi képlet szerint kerülnek kiszámításra, 4 (négy)
tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint:
𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

azaz
𝐴

𝑃 = 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 x (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
7

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a vonatkozó súlyszámokkal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatok végső pontszáma a fenti módszerrel kiszámított szorzatok
összegeként kerül kiszámításra, 4 (négy) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános
szabályai szerint.
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
- A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő egy korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért ajánlattevő felel.
- A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet 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 szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy az erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, illetve nem vesz igénybe
alkalmasságának igazolására olyan szervezetet, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2)
bekezdésére. A kizáró okok tekintetében ajánlattevő által tett nyilatkozatok keltezése nem
lehet korábbi a jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási módok:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő
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az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívása nélkül esetlegesen benyújtott igazolásokat ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja
és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására fel kíván
hívni. Amennyiben ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, ajánlatkérő nem hívja
fel ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat ajánlatkérő felhívására nyújtotta volna be, és ezen dokumentumok
vonatkozásában szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
15.1 A gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
- P/1. Ajánlatkérő ajánlattevőt a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi
szempontból alkalmatlannak minősíti, ha ajánlattevő előző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele a három évben együttesen nem érte el a nettó 60.000.000,- Ft-ot,
azaz nettó Hatvanmillió Forintot.
A közös ajánlattevők a P/1. alkalmassági minimumkövetelménynek – a Kbt. 65. § (6)
bekezdésének megfelelően – együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés
akképpen értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak.
A megkövetelt igazolási mód:
- P/1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
ajánlattevő előző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő a P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményre vonatkozóan
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3), (6) és (7)
bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a P/1.
alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti követelménynek
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tekinti, amely kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, azaz az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
15.2 A műszaki és szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
- M/1. Ajánlatkérő ajánlattevőt a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból
alkalmatlannak minősíti, ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) éves időtartamban legalább 5.000 m2 vagy azt
meghaladó nagyságú területen, városi ásatáson végzett, szerződésszerűen teljesített,
sikeres átadás-átvétellel lezárt, gépi földmunka végzésére vonatkozó referenciával.
A referencia a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ha ajánlattevő korábban közös ajánlattevőként teljesített referencia bemutatásával
kívánja igazolni alkalmasságát és a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt
– nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről
az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
A megkövetelt igazolási mód:
- M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, és 22. § (3)
bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt)
éves időtartamban az ajánlattevő által szerződésszerűen teljesített, gépi földmunka
végzésére vonatkozó referenciáinak ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél
által kiadott igazolás, legalább az alábbi kötelező tartalommal: a szerződést kötő másik
fél (név, székhely pontossággal megadva); az elvégzett munka tárgya; az elvégzett munka
mennyisége (a gépi földmunkával feltárt terület nagysága m2-ben megadva); a teljesítés
ideje [kezdő időpont (szerződéskötés) és befejező időpont (sikeres átadás-átvétel)
év/hónap/nap pontossággal megadva]; a teljesítés helye (település/utca/házszám vagy
település/helyrajzi szám pontossággal megadva); a szerződést kötő másik fél részéről a
referenciát igazoló személy (név, cím, telefonszám, email cím pontossággal megadva); a
referenciát kiállító személy nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az M/1. műszaki és szakmai alkalmassági követelményre vonatkozóan
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében,
valamint a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdésében foglaltakra. A közös ajánlattevők az
M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésének
megfelelően – együttesen is megfelelhetnek.
16. Az ajánlattételi határidő:
2017. július 19. 10:30 óra
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17. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
Az ajánlat benyújtásának címe:
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota „E” épület
236. iroda
Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot – továbbá valamennyi egyéb, az eljárás során ajánlattevő által benyújtott
dokumentumot [az ajánlatra vonatkozó hiánypótlás(ok), a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívásra csatolt dokumentumok, az ezen dokumentumokra vonatkozó hiánypótlás(ok),
stb.] – az eljárást megindító felhívásban megadott címre 1 (egy) darab papír alapú
példányban írásban, továbbá 1 (egy) darab, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
tartalmú és a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezett elektronikus
másolati példányban közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. Közvetlen benyújtás estén az ajánlatot munkanapokon 09:00-13:00 között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:30 között lehet benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot olyan épületben kell
benyújtani, amelybe a bejutás ellenőrzéshez kötött, amely időt vesz igénybe!
Az elektronikus másolati példányt 1 (egy) darab elektronikus adathordozón (cd vagy dvd
vagy pendrive) kell benyújtani. Az elektronikus másolati példánynak a cégszerűen aláírt
ajánlatot teljes terjedelmében, elektronikusan megjeleníthető, jelszóval nem védett, de
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban (.tif vagy .jpeg vagy .pdf) kell tartalmaznia, egy
vagy több file-ban. Az ajánlatban – továbbá valamennyi egyéb, az eljárás során ajánlattevő
által benyújtott dokumentumban [az ajánlatra vonatkozó hiánypótlás(ok), a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívásra csatolt dokumentumok, az ezen dokumentumokra vonatkozó
hiánypótlás(ok), stb.] – ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a papír alapú példány és az
elektronikus másolati példány tartalmának egyezőségéről.
Ajánlatkérő az ajánlat papír alapú példányának tartalmát ellenőrzi. Amennyiben a papír
alapú példány és az elektronikus másolati példány tartalma között eltérés van, úgy
ajánlatkérő a papír alapú példány tartalmát tekinti irányadónak, azaz az ajánlat a papír alapú
példány tartalma alapján kerül értékelésre.
Az ajánlatot a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírással ellátva,
roncsolásmentesen nem bontható módon bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és zárt,
állagsérelem nélküli borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével:

„BTM – Gépi földmunka - 2017 – ajánlat.
Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!
Címzett: Szunyogh Márta – 236. iroda
Postázóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”

11

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat
ajánlattevőt terheli.
Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a közbeszerzési dokumentumok előírásait
kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő nem teszi levetővé a magyar mellett más nyelv
használatát.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Az ajánlatok felbontásának ideje:
2017. július 19. 10:30 óra
Az ajánlatok felbontásának helye:
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota „E” épület
236. iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség beálltától számított 60 (hatvan) nap.
21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
–
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
–
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24. Egyéb rendelkezések:
1. A Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar,
ajánlatkérő nem teszi levetővé a magyar mellett más nyelv használatát. Az eljárás során
mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell
kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során
a hivatalos nyelv a magyar. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötődik.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását, ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló és a közös
ajánlattevők tekintetében is kizárja.
3. A Kbt. 35. § alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló valamennyi értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a
képviselőnek küldi meg.
A Kbt. 35. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a Kbt. 35. § (2) és (3) bekezdésre. Csatolni kell a közös
ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely
tartalmazza legalább:
- a közös ajánlatevők nevét
- azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését
- a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében
- a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a
kifizetés megtörténhet
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséért
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevői
megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, továbbá arról, hogy
annak hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
5. A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
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- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában – hiánypótlásában vagy felvilágosításában, valamint a Kbt.
72. § szerinti indokolásában – esetlegesen előforduló üzleti titokra vonatkozóan
egyértelműen nyilatkoznia kell.
A Kbt. 44. § alapján a gazdasági szereplő – amennyiben ajánlata, hiánypótlása vagy
felvilágosítása, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz – az üzleti
titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az adott dokumentumhoz csatolni. Az
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz vagy az eljárás során ajánlattevő által benyújtott
bármely dokumentumhoz [az ajánlatra vonatkozó hiánypótlás(ok)hoz, a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívásra csatolt dokumentumokhoz, az ezen dokumentumokra
vonatkozó hiánypótlás(ok)hoz, stb.] – csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. eredetileg
nem magyar nyelven készült, úgy ajánlattevő annak magyar nyelvű fordítását is köteles
becsatolni az adott dokumentumban. Ajánlatkérő – az idegen nyelvű dokumentum
egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett – elfogadja a
dokumentum hiteles vagy ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
Ajánlattevő általi felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében
az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik arról, hogy a fordítás
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért
ajánlattevő a felelős. Amennyiben tehát az eredetileg nem magyar nyelven készült
dokumentum ajánlattevő általi felelős fordításban kerül benyújtásra, ajánlattevőnek
csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar
nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles
magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, úgy az 1991. évi XLI. tv. és a végrehajtására
kiadott 13/1991. (IX.26.) IM. rendelet, valamint a 24/1986. (VI.26.) MT. rendelet és a
végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM. rendelet az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat,
nyilatkozatokat is.
8. A Kbt. 56. § és a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel
érdekében az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket (a továbbiakban: kérdések) kizárólag írásban lehet
benyújtani (személyesen, fax vagy email útján) az eljárást megindító felhívás 1. pontjában
megadott helyen, faxszámon vagy email címen. Az egyéb helyen benyújtott, vagy más
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faxszámra vagy email címre megküldött kérdéseket ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket aláírt pdf. és word
formátumban is küldjék meg!
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az egy csoportba tartozó kérdéseket a következetes és
megfelelő válaszadás, a nyomon követhetőség és a megfelelő ajánlattétel elősegítése
érdekében együtt válaszolja meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. naptári nap 12:00 óráig beérkezett
kérdésekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást a kérdés beérkezését követően ésszerű
határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 (három) naptári nappal
adja meg. Amennyiben ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a fenti időpontig nem tudja
megadni, ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. naptári nap 12:00 óra után, de még
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. naptári nap 12:00 óra előtt beérkezett
kérdésekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást – amennyiben lehetséges – az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 3 (három) naptári nappal adja meg. Amennyiben
ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, de a kiegészítő tájékoztatást a fenti időpontig nem tudja megadni, akkor
mérlegeli az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségét.
Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. naptári nap 12:00 óra után érkezett kérdések
esetében ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a kérdés megválaszolása szükséges-e az
ajánlattételhez és csak akkor válaszolja meg, ha az ajánlattételi határidő lejárta előtt képes
a kiegészítő tájékoztatást elkészíteni és megküldeni. Ebben az esetben ajánlatkérő
ismételten élhet az ajánlattételi határidő hosszabbításának lehetőségével.
9. A Kbt. 56. § alapján ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban – annak tárgyára tekintettel
– helyszíni bejárást nem tart.
10. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
11. Az ajánlathoz – amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdését alkalmazza – a Kbt.
65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
12. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben a Kbt.
65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
13. Amennyiben ajánlattevő vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valamely, az
eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az
esetben az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni,
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és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles csatolni a releváns igazolás vagy információ
magyar nyelvű fordítását is.
14. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltakról, a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő előírja
valamennyi olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, stb.
15. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat, továbbá
ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt fax számát és email címét. Ajánlatkérő az eljárás
gördülékeny és gyors lebonyolítása érdekében ezen elérhetőségeken fogja tartani a
kapcsolatot ajánlattevővel, ezért ajánlattevő köteles ezek üzemképességéről gondoskodni.
A Felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők,
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mail címre
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában
az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő, így annak sikertelenségére ajánlattevő utólag nem
hivatkozhat. Ajánlatkérő a postai kézbesítést csak mindkét előbbi kézbesítési mód
sikertelensége esetén alkalmazza, azonban a postázás késedelméből eredő hátrányért
felelősséget nem vállal.
A kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkező esetleges változásokat írásban
kell ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően
köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező esetleges
változásokat figyelembe venni.
16. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározottakat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell
tenni, és az ajánlathoz kell csatolni.
17. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít, a hiánypótlás teljes
körű. Amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel új
hiánypótlásra van szükség, úgy ajánlatkérő az új gazdasági szereplőre vonatkozóan is teljes
körben újabb hiánypótlást rendel el.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban kizárólag új eszközök, termékek,
stb. ajánlhatók meg, használt eszközök, termékek, stb. megajánlása esetén az ajánlat a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A megajánlott terméknek érvényes
engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a magyarországi forgalomba hozatalhoz,
valamint meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.
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19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt
az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján közli, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
21. A Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szervezettel köti meg a szerződést a Kbt.
131. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartam alatt,
kivéve a Kbt. 131. § (7) és (8) bekezdéseiben szereplő esetköröket. Amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdése szerinti szervezet nem írja alá a szerződést az ajánlatkérő által
megjelölt időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szervezet a szerződés megkötésétől
visszalép.
23. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi
védelem alá eső alkotás(ok)on ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot
szerez az alkotás (terv, dokumentum) átdolgozására is.
24. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdésében előírtakra
figyelemmel felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg (P/1. és M/1.).
25. Ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található
nyilatkozato(ka)t aláíró, az adott gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégjegyzésre)
jogosult személy aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának
egyszerű másolatát. Amennyiben ilyen dokumentum a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország jogrendjében nem ismert, úgy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges.
Amennyiben az eljárás során ajánlattevő által csatolt bármely dokumentumban szereplő
bármely iratot nem a képviseletre jogosult személy ír alá, úgy a cégszerű aláírással ellátott,
az érintett irat(ok) aláírására vonatkozó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell
az ajánlathoz. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, a meghatalmazó
aláírási címpéldányát ez esetben is csatolni kell.
26. Magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében ajánlatkérő az aláírási
jogosultságok ellenőrzése céljából ajánlattevő – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésének
alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.
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Nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében az ajánlathoz csatolni kell
ajánlattevő – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet – cégkivonatát, vagy a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország jogrendje alapján ezzel egyenértékű dokumentumot.
27. Amennyiben ajánlattevő – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás
tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási,
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat, stb.
28. Ajánlattevőnek az ajánlatban egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy vonatkozásában
van-e folyamatban változásbejegyzés (vagy adatváltozás), ajánlattevő a nemleges tartalmú
nyilatkozatot is köteles benyújtani.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzés (vagy adatváltozás) nincs
folyamatban, abban az esetben további dokumentumok csatolása nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van
folyamatban, abban az esetben a nyilatkozat mellett csatolni kell
- cég esetében a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott
változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány
kinyomtatott változatát
- nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó
bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési
(adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is.
29. Az eredetileg nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a
Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő szerinti ország központi bankja által közzétett devizaárfolyamon számított
EUR ellenérték képezi az átszámítás alapját. Az ajánlatban, vagy bármely, az eljárás során
benyújtott dokumentumban (pl.: hiánypótlás keretében csatolt dokumentumok, a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra csatolt dokumentumok, stb.) szereplő, nem
HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az adott
dokumentumhoz (ajánlathoz, hiánypótláshoz, stb.) csatolni kell. Árbevétel tekintetében az
érintett üzleti év mérlegfordulónapján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjának
napján, egyéb esetekben az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes
devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
30. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
ajánlattevőt terheli, függetlenül az eljárás eredményétől.
31. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ajánlattevő viseli
annak jogkövetkezményeit, amely a közbeszerzési dokumentumok olyan hiányosságaiból
adódik, melyeket ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
32. Jelen közbeszerzési eljárás során minden, az ajánlattevő által valamely ajánlatkérői
felhívásban előírtakra tekintettel benyújtott dokumentum (pl.: hiánypótlás(ok), a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra csatolt dokumentumok, az ezen
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dokumentumokra vonatkozó hiánypótlás(ok), stb.) benyújtásának formai követelményeire
ugyanazon előírások vonatkoznak, mint az ajánlat benyújtására, azaz minden – valamely
ajánlatkérői felhívásban előírt – dokumentumot az ajánlat benyújtására vonatkozó formai
követelmények betartásával kell benyújtani.
33. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa, illetve esetleges
alvállalkozója/alvállalkozói által teljesítendő munkálatok, szállítások, szolgáltatások, illetve
azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy
szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely
más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát.
34. Irányadó jog: az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a Kbt., a Ptk. és végrehajtási rendeleteik az irányadóak.
35. Irányadó idő: az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő valamennyi, órában megadott határidő közép-európai helyi idő (CET) szerint
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontját
a www.pontosido.com weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
36. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetőleg
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
37. Az ajánlattevőként szerződő félnek a 322/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-a alapján
jelen beruházásra – legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig – felelősségbiztosítási
szerződést kell kötnie, vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen projektre nevesítetten ki
kell terjesztenie. A nyertes ajánlattevőnek – ha nem rendelkezik ilyen típusú biztosítási
fedezettel – a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés tárgyára
vonatkozóan az alábbi tartalmú biztosítást kell kötnie a szerződéskötés időpontjáig:
•

•

teljes körű építés-szerelésbiztosítási fedezet (C.A.R. – E.A.R.), melynek ki kell terjednie
a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés tárgyára
a kártérítési limit
- legalább 5.000.000,- Ft káreseményenként,
- legalább 15.000.000,- Ft évenként

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérő
által a fentiekben előírt biztosítási fedezetű felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy
meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára az előírt értéknek
megfelelően nevesítetten kiterjeszti, valamint arról, hogy a biztosítási kötvény másolatát a
szerződés aláírásának időpontjában ajánlatkérőnek átadja, ami a szerződés ajánlatkérő
részéről történő megkötésének feltétele.
Amennyiben a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjában ajánlattevő
nem adja át ajánlatkérőnek, úgy ajánlatkérő ezt úgy tekinti, hogy ajánlattevő a szerződés
megkötésétől a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint visszalép, és erre tekintettel az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti
meg a szerződést.

19

38. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési
dokumentumok és/vagy a Kbt. és/vagy bármilyen egyéb jogszabály előírnak.
39. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való esetleges hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében hivatkozott szabvány,
műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
A nevesített termékek, eszközök, megoldások, stb. helyett ajánlattevőnek lehetősége van
mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más termékeket,
eszközöket, megoldásokat, stb. megajánlani. Az ajánlatkérő által megadottaktól eltérő
termékek, eszközök, megoldások, stb. megajánlása esetén az egyenértékűség bármely
megfelelő eszközzel történő bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az egyenértékűség bizonyítására szolgáló megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, a megajánlott termékek,
eszközök ismertetése, fényképe vagy műszaki leírása, amely tartalmaz minden olyan adatot
és információt, melyek alapján ajánlatkérő meg tudja állapítani a termékek, eszközök,
megoldások műszaki leírásban foglalt valamennyi követelménynek, tulajdonságnak való
megfelelőségét.
Az adott termékekkel, eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatban felmerült esetleges
kétséget az egyenértékűség igazolásával ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia,
amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékokkal kell szolgálnia, melyek
állításait alátámasztják.
25. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:
Eredeti: 2017. június 21.
Módosított: 2017. július 6.
Ismételten módosított: 2017. július 13.
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