ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001112962019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejl. beruházás 2

Ajánlatkérő
neve:

Ózd Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Ózd Város Önkormányzata

Postai cím:

Városház tér Tér 1.

Város:

Ózd

NUTS-kód:

E-mail:

HU311

Postai irányítószám:

Janiczák

Kapcsolattartó személy:
janiczak.david@ozd.hu

EKRSZ_
20249023

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

3600

Ország:

Magyarország

Dávid
+36 48574100

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
42263001

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH ÜGYVÉDI IRODA

Postai cím:

Rákóczi Ferenc Utca 14. 1/5.

Város:

Miskolc

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU311

Dr.

Jámbor

jamborigor@jtkiroda.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

3530

Ország:

Igor
+36 46320411

Magyarország
Roland

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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2019.08.28 14:23:21

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejl. beruházás 2

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
CS-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba egyesítve az Ipari Park (volt acélmű) területéről érkező, illetve a
Munkás üt – Volny József üt felől érkező csapadék vizeket. · 71 m DN100 B. gyűjtőcsatorna · 4 db O200 vb. tisztítóakna; · DN1000
HDPE vég csappantyú. Befogadó: meglevő, megmaradó csapadék víz O200 vb. MA1 jelű tisztító akna, majd a tervezett DN100 vb.
csatorna keresztül a Hangony – patakba meglevő, megmaradó ki torkoló fejen. A Hangony – patak medre jelenleg ezen szakasza (9 +
518 fkm szelvénye) ki van burkolva betonlapokkal, bevezetést követően felül kell vizsgálni a meglévő patak meder burkolatot, szükség
esetén helyre kell állítani. CS-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz a Temetőből, a Lomb utca, a Gyújtó tér (korforgalom), a Munkás
út es a Volny József utca egy-egy szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál Összesen 424 m csapadékvíz csatorna az
alábbiak szerint: · 39 m DN100 b. gyűjtőcsatorna; · 155 m DN80 b. gyűjtőcsatorna; · 230 m DN60 b. gyűjtőcsatorna · 3 db O160 vb.
tisztító akna víznyelő fed lappal; · 6 db O160 vb. tisztító akna; · 11 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1 jelű vb.
csatorna 0+063 vég szelvényében levő O200 vb. A4 CS-1-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott
szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgal. · 22 m DN500 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 150 m DN400 KGPVC
gyűjtőcsatorna; · 49 m DN300 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 7 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+
194 szelvényében levő O160 vb. A14 jelű tisztító akna. Cs-1-1-2 jelű csatornaszakasz: A tervezett csatorna a Temetőből, a Lomb
utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál, illetve a Nagyamerika utca, Kisamerika sor es a Meggyes utca egy-egy
szakaszáról összegyűjtött csapadék vizek elvezetésére. · 175 m DN50 b. gyűjtőcsatorna; · 73 m DN40 b. gyűjtőcsatorna; · 9 db O100 vb
. tisztító akna; · 2 db 1,2 x 1,2 m vb. hordalék fogó a 0+020 es a 0+083 szelvényekben. Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0
+424 vég szelvényében levő O160 vb. A25 jelű tisztító akna. CS-2 jelű csatornaszakasz: A településre bevezető főút, Ipartelep előtti
mély fekvésű terület csapadék víz kivezetését biztosítja a Hangony – patakba. · 81 m DN60 b. gyűjtőcsatorna; · 5 db 40 x 40 vb.
víznyelő DN200 KGPVC bekötéssel; · 5 db O100 vb. tisztító akna; · DN600 HDPE vég csappantyú. Záportározó területén: A Hangony-fő
völgyi zápor tározó területen áthaladó út alatti áteresz felújítása, ami tartalmaz összesen 28 m árok kotrást és 11 m DN600 beton
csőáteresz kiépítését. Hidraulika: 6 ‰ – el 659 l/s képes szállítani, a mértékadó vízhozam Qm = 201 l/s. A kivitelezést a 35500/166/
2019.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell végezni. Részletes információk a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a csatolt műszaki leírásban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

8

II.1.6) A teljesítés helye:

Ózd, 9002/2; 16157/16 (áteresz) Cs-1: 7225; 7228; 7223; 7214; 7213/2 Cs-1-1: 7213/2; 7214; 7233/2;
7233/1; 7233/3; 7233/4; 7201; 7168/3; 7168/2; 7364 Cs-1-1-1: 7233/1; 7233/2; 7235

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
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Nem

A megvalósítandó építési beruházás olyan elválaszthatatlan műszaki egységet képez, amely egymásra épülő és párhuzamos egyaránt
folyó integráns elemeit műszaki és gazdasági okokból nem célszerű és okszerű szétválasztani.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruh2

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

45111213-4

45111291-4

45112100-6

45112700-2

45231300-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózd, 9002/2; 16157/16 (áteresz) Cs-1: 7225; 7228; 7223; 7214; 7213/2 Cs-1-1: 7213/2; 7214; 7233/2;
7233/1; 7233/3; 7233/4; 7201; 7168/3; 7168/2; 7364 Cs-1-1-1: 7233/1; 7233/2; 7235

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CS-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba egyesítve az Ipari Park (volt acélmű) területéről érkező, illetve a
Munkás üt – Volny József üt felől érkező csapadék vizeket. · 71 m DN100 B. gyűjtőcsatorna · 4 db O200 vb. tisztítóakna; · DN1000
HDPE vég csappantyú. Befogadó: meglevő, megmaradó csapadék víz O200 vb. MA1 jelű tisztító akna, majd a tervezett DN100 vb.
csatorna keresztül a Hangony – patakba meglevő, megmaradó ki torkoló fejen. A Hangony – patak medre jelenleg ezen szakasza (9 +
518 fkm szelvénye) ki van burkolva betonlapokkal, bevezetést követően felül kell vizsgálni a meglévő patak meder burkolatot, szükség
esetén helyre kell állítani. CS-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz a Temetőből, a Lomb utca, a Gyújtó tér (korforgalom), a Munkás
út es a Volny József utca egy-egy szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál Összesen 424 m csapadékvíz csatorna az
alábbiak szerint: · 39 m DN100 b. gyűjtőcsatorna; · 155 m DN80 b. gyűjtőcsatorna; · 230 m DN60 b. gyűjtőcsatorna · 3 db O160 vb.
tisztító akna víznyelő fed lappal; · 6 db O160 vb. tisztító akna; · 11 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1 jelű vb.
csatorna 0+063 vég szelvényében levő O200 vb. A4 CS-1-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott
szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgal. · 22 m DN500 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 150 m DN400 KGPVC
gyűjtőcsatorna; · 49 m DN300 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 7 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+
194 szelvényében levő O160 vb. A14 jelű tisztító akna. Cs-1-1-2 jelű csatornaszakasz: A tervezett csatorna a Temetőből, a Lomb
utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál, illetve a Nagyamerika utca, Kisamerika sor es a Meggyes utca egy-egy
szakaszáról összegyűjtött csapadék vizek elvezetésére. · 175 m DN50 b. gyűjtőcsatorna; · 73 m DN40 b. gyűjtőcsatorna; · 9 db O100 vb
. tisztító akna; · 2 db 1,2 x 1,2 m vb. hordalék fogó a 0+020 es a 0+083 szelvényekben. Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0
+424 vég szelvényében levő O160 vb. A25 jelű tisztító akna. CS-2 jelű csatornaszakasz: A településre bevezető főút, Ipartelep előtti
mély fekvésű terület csapadék víz kivezetését biztosítja a Hangony – patakba. · 81 m DN60 b. gyűjtőcsatorna; · 5 db 40 x 40 vb.
víznyelő DN200 KGPVC bekötéssel; · 5 db O100 vb. tisztító akna; · DN600 HDPE vég csappantyú. Záportározó területén: A Hangony-fő
völgyi zápor tározó területen áthaladó út alatti áteresz felújítása, ami tartalmaz összesen 28 m árok kotrást és 11 m DN600 beton
csőáteresz kiépítését. Hidraulika: 6 ‰ – el 659 l/s képes szállítani, a mértékadó vízhozam Qm = 201 l/s. A kivitelezést a 35500/166/
2019.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell végezni. Részletes információk a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a csatolt műszaki leírásban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
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Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (max. 5 év)

1

Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (max. 10 év)

2

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF)
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II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

8

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034

II.2.12) További információ:
Részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

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:
Kbt. 62.§ Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), Alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok
bármelyike fennáll. Kbt. 63.§ Ajánlatkérő a Kbt. 63. § alapján előírható kizáró okok érvényesítését nem írja elő. Kbt. 74.§ A Kbt. 74. § (1
) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös Ajánlattevőt, Alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Kbt. 62.§ Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor): Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevőnek)
ajánlatában a Kbt. 114. §(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok alá. Az alkalmassági követelmények
előzetes igazolása során a nyilatkozatot az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR rendszerben
Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
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vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. A fenti nyilatkozatokat az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR
rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni. Tételes igazolás (felhívásra): A Kbt. 69.§ (7)
alapján, ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre
jelentkezőt, hogy nyújtsa be a 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Kbt. 62 .§ (1) k) kb-kc) Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat
benyújtásakor): A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) és kc)
pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia az Ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni. A fenti
nyilatkozatot az Ajánlattevő 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített
elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 115. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (teljesítési határidő napi 0,5%) Hibák kijavításához kapcsolódó késedelmi kötbér (napi 0,5 %) Meghiúsulási kötbér (
15%) Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (3%) Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítéka (3%) Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatti kötbér (5%) Szakmai felelősségbiztosítás Jótállás, szavatosság A
Vállalkozó az elvégzett munkákra kötelezően 1 év, valamint az ajánlata szerinti további jótállást vállal. A jótállási időn belül az
esetlegesen szükséges javítási munkákat saját költségére haladéktalanul köteles megkezdeni és elvégezni. Az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező
alkalmassági idő alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés vonatkozásában előírja a Kbt. 131.§ (2), 135.§ (1)-(3) és (6)-(7), illetve (9) rendelkezéseit, továbbá 136.§ továbbá a
szerződésre kötelezően a Kbt. 130- 143. § alkalmazandók. További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban!
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-a szerint és az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (Art.) szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése
során alkalmazandók különösen: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Ptk. 6:155. § (1)-(3)
bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése, 31. § -a, illetve 32/A és 32/B.§, továbbá a 2017. évi CL. törvény (
Art.) előírásai. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA megfizetésének rendjét és annak
mértékét a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Előleg: Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a
teljesítés időtartama a 2 hónapot meghaladja - előleget a Kbt. 135.§ (7) bekezdésére tekintettel 30% mértékben biztosít.
Részszámlázás: Ajánlatkérő résszámlázásra lehetőséget biztosít, az alábbi ütemezés szerint: Számla Készültségi fok Számla mértéke 1.
részszámla 25% 25% 2. részszámla 50% 25% 3. részszámla 75% 25% Végszámla 100% 25% Nyertes Ajánlattevő a számlákat az adott
feladat szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

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

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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:

2019.09.11

16:00

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:

2019.09.11

18:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
Felelős FAKSZ: Dr. Jámbor Igor Roland ügyvéd, felelős akkr. közb. szaktanácsadó, lajstromszám: 00525 Telefonszáma: +36 46
320 411, Email: jamborigor@jtkiroda.hu Az ajánlatot elektronikusan, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban:
EKR) keresztül (http://ekr.gov.hu/) kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy
amennyiben az EKR felületen a benyújtott ajánlat tekintetében az „Ajánlat visszanyitása” funkciót választják, úgy az ajánlatot a
rendszer visszavontnak tekinti. Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16.§-ában foglaltakra. Kbt. 75.§ (2) e)
alkalmazása Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a Kbt. 75.§ (2) e) alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,
amennyiben csak egy ajánlat érkezik be az eljárás keretében. Kbt. 81.§ (4) alkalmazása A Kbt. 81.§ (6) alapján, tekintettel arra,
hogy az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi
ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna, az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését, mely
szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el. Fentieknek megfelelően az Ajánlatkérő csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg
kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul
alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy
költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép, és a szükséges bírálati
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Kbt. 81.§ (5) alkalmazása A Kbt. 81.§ (5) alapján, tekintettel arra, hogy az
értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat
egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna, az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését, mely szerint az
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ajánlatok bírálatát az a Kbt.114.§ alapján értelmezve a Kbt.67.§ (1) szerint - foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Fentieknek megfelelően az Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az
azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Kbt. 115.§ (4) 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. Fenntartott eljárás Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11)
bekezdésében foglaltakat. Ajánlattevőknek a Kbt.66.§ (6) a) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá a Kbt. 66.§ (6) b) pontja
alapján az ezen részek tekintetében meg kell jelölni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlat nyelve:
magyar Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint
biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az
Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy
felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az ajánlattételi felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, a Kbt. 56. § alapján, a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt
eltérésekkel írásban az EKR rendszeren keresztül kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy kizárólag az ésszerű időben feltett kérdéseket képes megválaszolni, és egyben kéri az Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket
ésszerű időben tegyék fel. Ésszerű időben érkezett kérdésnek minősül az ajánlati határidő lejártát megelőző ötödik munkanap 8:
00 óráját megelőzően beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek. Helyszíni bejárás (konzultáció): Ajánlatkérő
konzultációt és helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2019.09.05. (Csütörtök) 10:00 helyszíne: Ózd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal - 3600 Ózd, Városház tér 1. 211. szoba Benyújtás módja: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton van
lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai
előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. Projekttársaság: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 35. § (9)
bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem írja elő. Részletes
információk a Közbeszerzési Dokumentumokban

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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