ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000809852018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Járdaburkolat felújítás kivitelezése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 1-3

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

NUTS-kód:

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

Telefon:

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

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

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
21205172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Széll Kálmán Tér 5.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Balogh

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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www.szombathely.hu

1024

Ország:

László
+361 4650223

Magyarország

Csaba
Fax:

+36 17999909

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:
45213316-1

Járdaburkolat felújítás kivitelezése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Nádasdy F. utca Semmelweis és Széll K. utcák közötti szakaszán lévő járdaburkolat felújítása. A járda/kerékpárút
burkolatának felújítására 406,0 m hosszban, változó szélességben pályaszerkezet cserével, valamint marás-aszfaltozással kerül sor. A
felújítás a Semmelweis u-i csomóponttól indul, a meglévő járda vonalát követi. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet
építendő. A járda magassági vonalvezetése igazodik a meglévő a kapu- és gyalogosbejárókhoz, közmű vezetékek aknafedlapjához,
valamint a közút burkolatszéléhez, a csapadékvíz elvezetés biztosításának figyelembevételével. A járda oldalesése az ingatlanoktól
kifelé 1,5-2,0 %. A csomópontokban a gyalogos/kerékpáros átvezetéseknél, a helyszínrajon jelölt területeken süllyesztett szegély készül
2 cm szegélykiállással. Az épületek mellett Dörken DELTA MS 8 szigetelő lemez beépítése történik a lábazati fal mellett. A felújítás
elvégzése nem jár a közművezeték átépítésével, kiváltásával, a meglévő felszíni szerelvényeket szintbe kell helyezni. Pályaszerkezetek:
Járda: AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics A
kapubehajtókban, a helyszínrajzon jelölt területeken az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni: AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat
építése 3-5 cm vtg-ban 15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics Az ÉNYKK Zrt. parkoló bejáratában, a
helyszínrajzon jelölt területen az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni: AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg építése 3-5 cm vtg-ban AC 11
hengerelt aszfalt kötőréteg építése 6 cm vtg-ban 20 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics További előírások a
műszaki leírásban. Ajánlatkérő határozott gyártmányú dologra azért hivatkozott, mivel nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. A termék megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval
alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

8

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

9700 Szombathely, 6776 és 7015 hrsz-ú ingatlanok.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A felújítás egy helyszínen és egy időben történik, a kivitelezés nem osztható részekre

II.2) A közbeszerzés ismertetése
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Járdaburkolat felújítás kivitelezése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45213316-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

9700 Szombathely, 6776 és 7015 hrsz-ú ingatlanok.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Nádasdy F. utca Semmelweis és Széll K. utcák közötti szakaszán lévő járdaburkolat felújítása. A járda/kerékpárút
burkolatának felújítására 406,0 m hosszban, változó szélességben pályaszerkezet cserével, valamint marás-aszfaltozással kerül sor. A
felújítás a Semmelweis u-i csomóponttól indul, a meglévő járda vonalát követi. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet
építendő. A járda magassági vonalvezetése igazodik a meglévő a kapu- és gyalogosbejárókhoz, közmű vezetékek aknafedlapjához,
valamint a közút burkolatszéléhez, a csapadékvíz elvezetés biztosításának figyelembevételével. A járda oldalesése az ingatlanoktól
kifelé 1,5-2,0 %. A csomópontokban a gyalogos/kerékpáros átvezetéseknél, a helyszínrajon jelölt területeken süllyesztett szegély készül
2 cm szegélykiállással. Az épületek mellett Dörken DELTA MS 8 szigetelő lemez beépítése történik a lábazati fal mellett. A felújítás
elvégzése nem jár a közművezeték átépítésével, kiváltásával, a meglévő felszíni szerelvényeket szintbe kell helyezni. Pályaszerkezetek:
Járda: AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat építése 3-5 cm vtg-ban 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics A
kapubehajtókban, a helyszínrajzon jelölt területeken az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni: AC 8 hengerelt aszfalt járdaburkolat
építése 3-5 cm vtg-ban 15 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics Az ÉNYKK Zrt. parkoló bejáratában, a
helyszínrajzon jelölt területen az alábbi pályaszerkezettel kell átépíteni: AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg építése 3-5 cm vtg-ban AC 11
hengerelt aszfalt kötőréteg építése 6 cm vtg-ban 20 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 15 cm homokos kavics További előírások a
műszaki leírásban. Ajánlatkérő határozott gyártmányú dologra azért hivatkozott, mivel nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. A termék megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval
alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
(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

1. Jótállási idő mértéke (hónap) (a teljesítéstől számított min. 24 hónap, max. 72
hónap)

15

2. Bontott anyagok újrahasznosításának mértéke: (%) (min. 0%, max. 50 %)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (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:

8

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem
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A szerződés meghosszabbítható
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

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:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb
) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján
nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban
elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és
a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő ilyen irányú nyilatkozattételi kötelezettsége nem
duplikálódik.) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR
rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az ajánlattevő, az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon
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letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy
nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen,
elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szerepelnie kell.
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:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: min. 50.000,- Ft/naptári nap, max. a nettó vállalkozói díj 30%-áig. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 25%-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, az
ajánlatkérő javára szóló biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban. Jótállás: az ajánlat
szerint (hó), egyebekben a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet is irányadó. Teljesítési biztosíték: nettó
szerződés szerinti ellenszolgáltatás 2%-a Jótállási biztosíték: nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 2%-a A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosítékok rendelkezésére bocsátásáról az ajánlatban
nyilatkozni kell.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Egy részszámla és egy végszámla: Részszámla: 50% készültség - nettó vállalkozói díj 50 %-a. Végszámla: 100% készültség, sikeres
átadás-átvételt követően - nettó vállalkozói díj 50 %-a. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló
okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Előleg a
szerződés nettó elszámolható összege legfeljebb 20%-a, végszámlából kell elszámolni. Előleg a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (2) bek.
szerint a terület átadástól 15 napon belül. Tartalékkeret nincs. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar
forint (HUF). További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

EKR000809852018

Nem
Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

2018.10.29

10:00

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:

2018.10.29

12:00

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 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. 2. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás
elrendelése igen X nem. 3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0100. 4. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 1. részszempont: Nettó
ajánlati ár (HUF) részszempont: fordított arányosítás. 2. részszempont: Jótállási idő mértéke (hónap): arányosítás (aránypár)
módszer 3. részszempont: A bontott anyagok újrahasznosításának mértéke (%): egyenes arányosítás. Módszerek leírását
részletesen lsd. a közbesz. dokumentumokban. 5. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának
megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000/kár és 50.000.000 Ft/év
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 6. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben
csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak –
pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani.
Az EKR rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. 7. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes
ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot alkalmazza. 9. Ajánlatkérő nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 10. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (
00252) és dr. Fónagy Tímea (00417)
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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