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Ai ánlattételi felhívás

Az Aiánlatkétő:

Mór Váĺosi Önkormá flyz^t
cím: 8060 Mół Szent Iswántér 6.

telefon: + 36-22-560-860
fax: +36-22-560-822
lĺepviseli: Fenyves Péter polgárĺnester
e-mail fenľes@mor.hu
honlap cím www.mor'hu

A továbbialĺban:',Aiánlatkéľő''

Aiánlatkérő nevében eliáró szetvezet:

PROYITAL Feilesztés i T aná'csadő Zĺ.
cínr 1061 Budapest, AndrássyítL7.2. enĺ I0.
telefon: + 36-l-796-10-1,2
faxz + 36-L-796-10-01
email sziklay.ńchard@provitalzn.hu
képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján, azigazgatőság elnölĺe
kapcs olaĺanó : Sziklay Richárd

A váIasztott eliárás:

Ąáĺn|arkérő a Közbesze ruśse\.ľő| sző|ő 20ts. évi CXLIII. töwény (a továbbialĺban: ',Kbt.'')
115. s (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennállása aLap1än, hirdetmény kiizzététe|e
nélktili, je|en Ąánlaúteli felhívás közvetlen megkiildésével inďtott,titĺgyalis nélkĹili nemzeti
kł3zb eszłrzés i eljárast |<ezÄeményez.

ÍłjánLar|rerő az e\1ärás során a közbeszezÉ.si e\árásokban az alkalmasság és a lĺizáró okok
igazolásäĺaĘ valamint a közbeszerzési műszaki leíras meghatÁrozasának mődjärőll sző|ő
32t/2015. (x.30.) kormánpendelet előírásait figyelembe véve fog eljámi.

Tekintenel arn, hogrJ az el1ärźs úrgyh építési ben:häzis képez\ Ajánlatkerő az építesi
beruházásolĺ, valamint az építési beruháásolĺJroz lĺapcsolódó rcnĺez.őí és mérnöki
szolgáltatások közbeszenésének részletes sabä|yakől szóló 322/2015. Cx. 30.)
kormányrende Let szabä|pit is me gfele lően f oga allĺalrnazni.

A közbeszerzési dokumentumok eléthetős ége:

IłjtnLatkérő az ajänlatéreli dokumetÄciőt a jelen ajáĺůatéteh felhívás megKildésével
egyidejríleg valamennyi ajánlaĺtétske felhívott gazduägi szłrep|ő részére közvetlenül,
elekronilrus úton megkiildi.

Iłjänlatl<erő a közbeszcnési dolĺumentumolĺat korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen
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^z 
a|ábbi e le kro nihr e lé rhető s é ge n te s zi hozzaf érhető vé : www. mo r. hu.

A közbeszerzés tátplra és mennuisépe:

AkilzbeszerzÍs alBya:

Vállalkozás i sz.enődés a Petőfi Sándor Alalános Iskola éi<ezőjénekbővítésére.

A közbes zerzés mennŕsége :

Az építési beruházást a közbeszer#si dolĺtmentumok részeként kiadásra keńilő műszaki
do kume ntác ióban foglaltak s ze rint kell elvé gezni.

N1ertes ajänLattevő fe|adatÁt képezi a meglévő melegftőkonyha-ét|<ezóépület éů<ező

heýiséggel tonéĺő bővítése, valamint a melegítőkonyha belső főfalában nyílás kialakítasának
teljes körű kivitelezŕse.

Tekintenel arlz, hogy a bővítendő épület a Petőfi Sándor Altalános Iskola főépiiletének
udvarán heĘzladik el, a tanév során a meglévő melegítő konyha-étkezőt atanu|ők használni
fogjäk: a kivitelezés megszervezŕse és az épitésiterület lehatárolása során ezt figplembe kell
vennl.

Az ingatlannal szemben lévő lakóépiilet udvarára történő bejuúst biztosítani kell.

Ré s zle te s mű s zaki le írást az ď1äĺűaĺtéte li dokume ntáciő aĺulmazza.

lĺjän|atkérő tĄékoztatja Ąän|atevőket, ho5y a 327/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. s (3)

belĺezdésében foglaltak alapjän a meghatározofi gtáftr;larnyű vagy eredeú dologra, illewe
konlľét e|)árásn., amely egy adott gazdasĘi szereplő termékeit vay az äka|a ny'ljtott'
szolgáltaúsokat jellemzi, vagy védjegye, szabadalomra, tevékenp égre, szrmélyre, típusra
vagyadom szÁrmazÁsnva1ygąfiÄsi foĘmatra való hivatkoás esetén a hivatkozás mellet a

,,vagy azza| e gyenénélcű" |ĺÍ ejezÁ'st is éneni lĺell.

CFV kód(ok):

6.

cPv_kód

Iefolvtatásra kerĹil:

-

Yálla]kozÁsi szerz.ődés a Petőfi Sándor Altalános Iskola éi<ezÁjénekbővítésére

A szerződés időtartama' vagll a teliesítés határÍdeie:

Ateljesfués hauírideje: aSzrnődéshatá|fualépésének napjfuől2018. április 30.

4s262800-9
45214200-2

Epületbővítési munka
Iskolaépületek kivitelezŕse

vezes:



Mór Városi Önkorm.ínpat

Vál]alkoási szrrz'ődés a Petĺlfi Sándo. Át"]ri'o, Iskola étlĺezijének bćlvítésére
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Ajánlatkéró a fenti haúndőhoz képest előteljesítést elfogad.

A teliesÍtés helve:

8060 Mór, Lovarda u.7.hĺsz:1'4/ 7

NUTS Kód: ÍII.JL1I

9.
hivatkozás:

Ąän|atkérő a benÁäzźs f edezntét s aj át f o rrás ból biztos ícja.

A szen'ődésszerű és a jogszabálpknak megfelelő szaĺĺ]a a lent hivatkozott jogszabälyok
szerint kerül kiegpnlítésre:

.2075. évi C)(LIII. töruény,

. 322/ 20L5. (X. 30) Korm. rendelet,

. 20L3. évi V. törvény,

.2007. évi OO(VII. töruény,

.207L" évi O(CV. törvény,

. 2003. évi XCII. törvény.

A jelen közbeszrruésúrgykképező vállalkoási szeruődés egyisszegű (ätaläýľas) típusú. A
szru.ődéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyenes ajänlattevő ajän|ati árának) kellő
fedezetetlĺell biztosítania akilzbeszenési dolumentumokban meghatározon építési munkák
szerződéssz,erri teljesítésével kapcsolatban felmeri.ilhető valamennyi költség tekintetében.

Konlĺét fizetési feltételelc
- Az Ąánlartérc|, a sz'erz.ődés és a kifizetések pénzneme: HUF.
- Ateljesítés igazo|ásäna Kbt. 135.s (1) és Q)bel<ezÁésében foglaltakiraryadóak
- Nyertes ajänhĺtevő 2 danb szarria benyljtasra jogosult, a pérr,Ęý teljesítés

aräýnak megfelelő énéI<a részszÄn'iät a neÚó szeződéses ellenérték 50o/o-ät elérő
péruĘyl teljesítés esetén nyű1tharja be nprtes ajänhtevő. A részszÁn]a szerinti
neĺó ellenszoĘäkatźs a szł.ruődés megvalósult énélrét nem haladhatja meg. A
végszźm|h a hiánymentes műszaki ätadás-äwércli eljáras |ezÁrtsfu és a szłęődés
Ąánhtkérő ä|ta| Ęazo|t szerz.ődésszerű teljesítését követően nyújthatja be n1rertes

ajäriattevő.
- Az ellenszoĘáltatás a sz,eruődésszerű és az ajänlatkérő á|ta| igazolt teljesítést

követően, a Ptk 6:130.$ és a Kbt. 135. s vonatkozó szz;bálrrpi szerint keriil soł
figplemmel a 322/ 20L5. Qil. 23 ) Kormányrendelet vonatkozó rendellĺe#seire.

_ Tekintettel arra, hogy az e\järĺs tÁryyfu építési benŕläzźs képzí és a teljesítési batÁrrdő
meghaladja a 2 hőnapot, ajän|attevő - a Kbt. 135. s Q) bel<ezÄésében foglaltaknak
megfelelően a neftó ellenszolgáltaús 5 "/o-äĺak megfelelő összrgű előleg kifizetését
kérheti.

- A kifizetett előleg összege a (vég)száfiläban keriil elsámolásra.
_ A részletes fizetési feltételelĺet az Ąän|artételi dolĺrmeĺtaciő mellékletét képezó

sznruődésteme7śtaĺalmazza.
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A tanaléld<eret (|<lńrő|ag feltételesen felhasználható összeg) ménéke a teljes vállalkoási dd 5
o/o-a. A tartalékkeret felhasználásának szabáIyait, lehetséges eseteit' valamint pénzugy
feltételeit részletesen a dolĺrmentáció aĺta|mazza (szenődéstervezet). A tanalékkeret
kizÁrő|ag az épitési beruháás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos haszná|athoz
s ztils é ge s munkák e lle né né ké ne k e ls ámo l ásära használhato f e l.

Jelen közbeszerzésj e|1árás a|apján megkötendő szr.ruődés és annak teljesítése esetén a
kifizetés azadőzÁs rendjéról szn|ő zoos. évi XCII. töruény36/A. $ hatáĘ alá esik

10.1. Többváltozatű (altetnatív) aiáĺ|at:.

Aj ánlatte vő ne m te het többválrczatú aján|atot.

t0.2. Részaián|attételi lehetőség:

Ajánlatkerő árgy, közbeszeruési eljárás vonatkoásában nem teszi lehetővé
résĄán|atoktételét,tekintettelazalnbbíalĺľ:az

Figplemmel a jelen l<özbesznĺzés úryyźLt képező munkák azonos jellegére,

valamint az azolłtoz kapcsolódó egységes szerződéses feltetelelĺre , abeszerzés _
bármilyen szempontból tönénő _ részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű.

I1^. Az aiánlatok éttékelési szempontia [a Kbt. 76. S (2,l bekezdésl:

Iłjäĺlatkérő úĘi közbeszctzési eljárás esetében a benyújton ajän|ato|w a Kbl 76. s (2)

belrezdés c) pontja alapján, a 322/20t5. Korm. rendelet 24. s (1) bekezdésében
rögzítettelĺnek megfelelően a legiobb áľ-étték atány elve alapjän énékeli az a|äbbiak
szednt:

L.

2.

Aszrruődésteljesítésébebevontszalĺemberközhxzná|atű
építmény kivitelezesével kapcsolatos szakmai tapasztAlrat^

(azoĺbef ejezeĺtközhaszná|atűépfuméĺykivitele#sekszÁma,
me lye k te lj e s íté s ébe n az adoĺt s zalĺe mb e r ré s zt vett)

Aiánlati ár (neĺtő forint - tartalékkeret nélkti
Etékelési ĺészszemDont

ĺĺz 1. éné|<elési résxzempont tanalmát az a1änLatíár összege képezi, melpt Ąán|aĺtevő neľ';ő

forintban, tanaléldreret nélktil köteles megadni az ajän|at rész.ekém benyujton árazoĺt
köttségvetések alapján figplemmel a jelen felhívás 9. pontjában foglaltakra is.

A 2. éné|<elési részszempont tart:.lfiát az Ąánlatevő ältal a sz'eruődés teljesítésébe bevorrni
kívant szalĺember sza|rrni tapaszta|ata képezi. Ąánlatkérő az adott szalĺember
vonatkozásában azoĺ befejezrtt közhaszná|aďt épitmény kivitele#sek szÁmfu énélĺeli,

6
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Ajánlattételi felhívás

meb/ek teljesítésébe n az adoĹÍ szakember részt vett.

Ajánlatkerő a Kbt. i7. s (Đ bekezdése a|apján e|őĄa, hogy Ąän|aĺtevő a fenti értékelési
részszempont vonatkozÁsában egy szakembert köteles megajánlani, aki részt ven legalább
egy befejezrtt közhasznälatú épírmény kivitelezésében. Amennyiben ajánlattevő nem ajänl
meg legalább egy oĘn szalĺembert, aki a fe nti követelrnényeknek megfelel, az az Ąänlat73. $
(1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezí.

Amennyiben ajánlattevő af.eni értékelési részszempont vonatkozasäban obłan szakemben
ajánl meg, akinek a fentiek szerinti szaktnai tapaszta|ata e|éi, vagy tnegha|adia az 5

Aiánlatkérő a maximálisan kiosztható L0 ponttal éĺtékeli.

Ajánlaĺevő a fenti értélęlési résxzempontlžl tett megaján|ásáĺak alfuÁmasztásául ktiteles a

és felső határa: 1-10.

ponthatárok közötti ponts ámot:

N1än|atkérő a Kózbesznr#si Értesít ő 2oL6. évi t47 . (201'6. december 2L. nap1án ki}zzÁrct).
szamában megjelent l-Irmutató szerinti fordított aĺányosftÁs és egpnes arán1osítás
módszereita|]g,lmazzaakł3zbesz.erzÁsidolumentumolĺbanrészletezemekszerint.

Résszempontonként az Ąänlatkérő részÁre leglĺedvezőbb ajánlat |<apja a maximílis tíz
pontot.

fu így kisámíton pon$ámok részszempontonként az innyadő súlpámmal megszorzásĺa,
majd összeadásra kerĹilnek

ĺv. ĺgy le$öbb pontot e|érő Ąäĺůaĺtevő minős{il a legjobb är-énék aráľrr megjelenító
ajánLatoĺ tev ő Ąänlattevőne k

N1án|atkérő a szÄmftźs során lęttő tizrdes jegy pontossággal sámol a matematikai lĺerekítés
szabá|yai szerint.

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

L2.t. Az előittkizátő okok:

Az e\ärĺsban nem lehet ajánlanevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. $ (1) és

Q)be|<ezdésébenrögťlteĺt|gzÄrőokokbármelyikef ennáll.

7
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ĄánLruételi felhívás

I2.2. Az e|ć5íttkizáto okok igazolási módia:

A Kbt. 114. s (2) bekezdése és a 321'/201'5. (X. 30) Korm. rendelet 17. s (1)

bekezdésében foglaluk a|apján aján|attevőnek eg)tzerri nyilatkozatot lĺell benyujtani
arról, hogy nem ÍAÍÍozik a felhívásban előín klzärő okok hatalya alá, valamint a Kbt.
62. s (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 32I/201,5. (X. 30) Korm. rendelet 8. s ł
Pont Đ aĘontja és a 10. $ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 6Z. s (4) bekezdése és a 32L/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. s (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a|vállalkoző vonatkozásában 
^zajäĺiaĺtevő nliiar|<ozatot nyujt be arrő|, hory az érinten gazdasägi szereplók

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban e|alfiIszÄrő okok

Íłjánlatkérő elfogadja, ha az ajánLattevő a korábbi közbeszerzési e|járásában
felhasznált egpéges európai kilzbeszeruśsi dokumentumot nyujt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnĄ és artalmazzÁkaz Ajánlatkérő
áftaI a kizźrő okok tekintetében megköverclt iďormációlĺat.

Akjzirő okok tekintetében tett nyilatkozatokkehe nem lehet korábbi a jelen felhívás
me gkiildésének napj ánál.

13.
a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 115. s (1) belĺezdésére tekintenel Ajánlarkérő nem ir e|ő allĺalĺnassági
követelmérycket.

Az aiánlattételi határidő:

2017. iíllills 10_ nania 11.oo (ltĺ

14.

15. Az aiánlat benyúitásának címe. módia:

Íłjáĺiatkérőnemelekronilrusútonkénazajánlatokbenyű1tźsfu .

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt. (1061Budapest, Andrássyút L7.2. en 10)

Az aiánla tté tel nvelve:

lvlagyar

Íłjän|akérő nem teszi lehetővé az aján|at más nyelven történő benyű1tźsfu.

16.

17.
ioposultak:

-

17.t. Az ajánlat(oĘ felbontasának helye:
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Vállalkoási sze rzÍ>dés aPet.]fi Sándor Altalinos Isko|a étkezójének bĺlvítésére

Ajánlatételi felhívás

Megegpzik a felhívás 15. pontjában meghatározott helpzínnel.

17.2. Az a1än|at(ok) felbontásának ideje:

Megegyezik a felhívás L4. ponjában meghatározofr időponnal.

17.3. Az aján|at(ok) felbontasán jelenlétre jogosultalc

A Kbl 68. s (3) belĺezdésének megfelelőeĹ az ajánlatok felbontásáná| csakaz
Ąán|atkérő, az ajánlattevőb valamint az äka\rlk meghívoĺ személpĘ továbbá -

a közbeszerzÁ.shez támogatásban részestilő Ajän|atkérő esetében - a hilön
jogszabá|fuan meghatá rozott szervek képviselői, valamint szeméĘk lehetnek

ielen.

Az aiánlati köttjttséc minimáIis időtartama:

Aza)än|aĺtételihatáridőlejánÄnakídőpomjhőlsámítou60nap.

A1än|atkérő az aján|atikötötméggel kapcsolatosan kĹilön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. s (5)

bekezdésére.

18.

19.

Vonatkozó infonnációk

Ajäĺ|arkérő az aján|atérclhez nemĘa eIő ajänhtíbiztosíték ĺyű1tÁsh.

20.
pro'ielilÍe @ÍognnÍĐ Vonatkozó adatok

^ 
ÍárgY ki5zb eszr.rué s i e lj árás az EIJ alapokbó l ne m f inans zíroznĺt.

21.

'PĺjänLa&érő ah1äĺ,1pődás, valamint a felvilágosítás benyujtasának lehetőségét a Kbt. 71. $ -a
szerint biztosftjaazza|,horya Kbt.71. s (6) belĺezdése szerinti korlátozást nem allęlmazarJ)
gazÁasägí szereplők bevonás a esetén.

Egréb infotmációk:

22.1. Az e\áräs eredméýről szóló értesítés:

'F'jánlatJr<erő eredméry,hir,detést nem taĺt, ajänlatevólĺet a Kbt. 79. s (1) - (2)

bekezdése szerint írásban énesíti az e\ärts eredményéről.

Ljäĺiatkérőaýkoztaqaazď'1äĺiaĺtevőlĺet, horyaKbt.70. s (1)-(2) bekezdésének
megfelelően az ajäĺlhtolĺat a lehető legrövidebb időn beltil fogja elbírálni, az
elbírálást oĘn időtanam alatt fogja e|végezru, hogy az ajánhwevőknek az

9
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Mór Varos i Ö''ko.'oi''1o"t

Vál]alkoási szerzódés a Petófi Sándor ÁtaLinos Iskola étlĺezójének bóvítésére

Aiánlanételi felhívás

e|,1änst|ezaró döntésről való értesítésére az Ąän|ati kötönség fennállása alatt sor
kerüljön.

Szerződéskötés:

Ajánlatkerő rőgzfuí, hogy a Kbt. L31'. s (6) belĺezdésében rogziteneknek
megfelelően az Ajänlatkérő a szerződést az Ąän|ati kötöĺség [Kbt. 131. $ (5)

belĺezdés szerinti] időtanama a|anfogja megkötni azza|,hogy a szeződés nem
köthető me1 az írásbeli összegezés - ha az összegezés javitasän lĺerül sor és az
e\ärás eredmén1rességére, az Ąäĺ|at érvényességére Yagy az énékelés
eredménŕre voÍatkoző adat módosul, a módosíton összrgezés - megkĹildése

nap1fukövető tit napos idótanam lejáĺtáig.

Formai előírásolc

Az ajáĺiatot írásban, L paplr alapú példáýan, zÁn csomagolásban, a jelen

felhívásban megadott címre közvetlenü| vagy Postai úton kell beny(Ątzni az
aján|atétshhaúndő|ejänÄig.

Iĺiźnlattevő kiiteles csatolni továbbá a cégszeďíeĺ aláítt aiánlatot teljes
teriedelmében, íĺásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy
elekttonikus adathoľdozőn (CD vagy DvD) a papír alapű példányt
tattalmaző záta cs omagolásban elhelye zve.

költségvetéseket szerkeszthető excel foĺmátumban is tartalmaznia kell!

Aiánlattevő kiiteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát atta vonatkozólag'
hogy a fentiek szerinti adathordozón benyúitott aián|atáĺak tattalma
telies méľtékben megegyezik az á|ta|a benyúitott eredeti megieltilésíí
aiánlat tattaLrnával.

Az eredeti (p"pí'alaPo Ąän|atonmeg lĺell jelölni, hogyazaz eredeti.

Az ajäĺllat eredeti pďrdányh zsinórral, Iapozhatőarĺ össze l'ĺell fűzni, a csomót
mancäva| az ajällbtt első vagy hfuső |apjähoz rögzkeni, a matricát le lĺell
béĘgezni, va1y az ajänhrtevő részérő| erre jogosultnak alrí kell imi, űgyhory a

béLyegző, illetóle g az a|äińs le galabb ery része a matncän le gpn.

Az ajĺĺnlat o|dalszÁmozÁsa eggy€l kezdődjön és oldalanként növelĺedjen.
Elegendő a szöveget vagy szÁmo|<at vagy képet taĺtalmazó oldalal,ęt szÁmozni,
az iires oldalakat nem lĺell, de lehet. A cím] ot és hátĘot (ha vannak) nem lĺell,
de lehet szÁmozni. Íĺjäĺlhtúérő a szämozÁst kis mértélĺben kiegészítheti, ha az

Ąän|atbantöĺténőhivatkozáshozazsziilséges.

Az ajäĺiatnak az elején aru|om1eryzélĺet lĺell tata|maznia, mely a|apjän az
ajáĺiatbanszerep|ődolĺrmentumokoldalsáma|ap1änmegtalálhatóak

22.2

22.3

10



Mór Vaľos i Önko.'oł''p"t

Vállalkoási szerzldés a Petŕlfi Sándor Átalanos Iskola étkezĺijének bővítésére

AjánJa#teli felhívás

A ben1ljtot ajánJraĺi
pé|dány az inn7adő.
székhelye mellett az

példányok közöni eltérés esetén az eredeti - papir alapú _
A csomagoláson az ajánlatot benyújtó ajánlanevó neve és

''AJÁNLAT
..

Móľ Váľosi onkoľmá nyzat

,
Petőfi Iskola Etkezij bővítés

Nem bontható fel az ajánlattételi hatátidő |eifuta előtt!''

megjelölést kell felttintetni.

Az ajánlarban lévó minden dolumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell ímia
az elÍe jogosult(ak)nak vagy olpn szeméb'.b vaw szoméĘlĺnek aki(k) erre a
j o go s ult s ze mé Ęe k) tő l írás os f e|hatalmazźlst kaptak

Az aján|at minden oĘn oldalát, amelyen - az ď1änlat beadása előn - módosítást
hajtottak végre, az adoĺt dolĺtmentumot a|äírő szeméĘek vag,J személyeknek a
módosíľásn ä| is kézjeggyel kell ellátni.

A Kbt. 66. s (5) bekezdése alap1än az Ąän|atĺak felolvasólapot lĺell tartalmaznia,
amelyfeltiinteti a Kbt. 68. s (4) belĺezdése szerinti összes adatot.

Ajánlattevőnek és az Ąän|atbaĺ Ínegnevezett akä|hlkozőjänak az alábbi
cé gokmáry'okat ke ll az ajän|athoz cs atolni:

az ď,ýnlatot a|ákć>(Ą a|äirźsi címpéldänyźn, vdšY a 2006. évi V. törvény 9.

$ (1) bekezdés szerinti aláíris-mnĄh,
a, cégkivonatban n9m szrrep|ő - kötelezettségváilaló(k). esetében ' a
cégjegyzś.sre jogosult személytől szÁrmazÁ, az ajän|at a|äinlsźĺn
vonatkozó (a meghatalľrl ző és a meghata|mazott a|áírlsfu is ana|maző)
írásos meghatalmazásu

Folyamatban |évő vähozźsbejegyzési eljärĺs esetében ajänlattevő az Ąán|atahoz
köteles csatolni a cégbirosághoz bennrjtot väkozjsbejegyzśsi kérelmet és az
annakérlseznsérő|acégblrősägáL|Ía|megkiildöwigazolástis.

^z 
aián|atnak tarta|rnaznia kell aiánlattevőnek a Kbt. 66. \ Q|

bekezdésében foglaltaknak megfelelő ercdeti kifeiezett nyilatkozatát a
felhívás feltételeite, a szetződés megktitéséte és teliesítéséľe, valamint a
kért ellenszolgźůtatásta vonatkozőan. Iĺz aián|at eľedeti példánvának a 66.

22.4

22.5

22.6

taftalmaznia.

22.7 Aiánlattevő köteles aiánlatához csatolni a l(bt. 66. s (4) bekezdése szeľinti
ĺyi[atkozat^t 

^ÍÍa 
vonatkozólag, hogy a kis_ és kiizépvállalkozásokĺól,

feilődéstik tárnogatásátó| szóló törvény szednt mikto_, kis- vagy

71



Mór Városi Önko rmlľ;,yzat

Vállallroási szrro'>dés a Petĺ1fi Sándor Altatanos Iskola étlĺezĺiiének b,ivítésére

Ajánlattételi felhívás

középvái|alkozásnak minősül-e vagy nem taľtozik a törvény hatá|ya alá.

Aiánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. s (6) bekezdése szeÍinti
nyilatkozatot 

^z 
igénybe venni kívánt alvá||alkozók tekintetében.

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

Íĺjän|at|<erő felhívja Ąánlaĺtevők figyelrnét, hogy az alvállalkozói teljesítés

összesített annya nem haladhaýa mega szeződés énékének 65 o/o-ät, valamint a

teljesítésben résztvevő alvälla|kozo sem vehet igénńe a sĄätteljesítésének65o,/0-

át me ghaladó mértél'sen további közre működőt.

Az ajän|atban ben1'újtott dolumentumokat a Kbt. 47. s Q) bekezdése ahpján
egyzerő másolatban is be lehet nyujtani. Nem elekronilus úton történó

Ąán|aĺĺ;&el esetén az Ąänlat 66. s (Đ bekezdése szednt ben1'újtott egy eredeti
példáýnak
ana|mazĺía. Amennyiben a felhívás a|apján valamely követelés érvényesítésének
a|apjäu| szo|gäLő int, Ęazo|ás, vagY nyilatkozatot sztilséges becsatolni (p1:

banĘarancía vag,J l,rczességvállalásról szőlő nyilarkozat), iryy azt eredeti, vagy
hiteles másolatban lĺell becsatolni az eredeti ajánlatban.

Amennyiben bármely az ajáĺiarhoz csatolt okirat, igazolrás, n1ihtkozat, stb. nem
Ínag)łar ryalven keriil kiállítas ra, Ęy azt az ajänlattevő magyar n}€lvű fordíúsban
is köteles becsatolni. A Kbt. 47. s e) belĺezdése a|apjän Ajánlatlĺerő a nem
m^gyar nplven ben1'újtott dokumentumok ajánlattevő ähah felelős fordítását is
elfogadja. A fordíras tanalmának heĘsségéé n az ajän|anevő felel.

Közös Ąánlaĺtéte| esetében az ajänlathoz csatolni kell a közös egptemleges
felelősségvállalasról szć.,Lő megállapodás ery pé|däýt (közös ajänLaĺtevők
megälLapodása), amely kijelöli azon Ąänhĺtevőt, aki a közös ajánlaĺtevől<et az
e|járás során kizÄrőhgosan képviseli, illetőleg a közös Ąän|attevők nevében
hatálps jognyilatkozAtotÍEhet. A megállapodásnak aztis analmaznia kell, hogy
a közös Ąáĺůattevők nyertességtik esetén a szenődésben vállalt valamennyi
kötelezenség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak

Ajánlatlĺerő felhívja ĄänhwevőkfrgyelÍnét a Kbt. 115. s (a) belĺezdésére, amely
énelmében a hirdetmény nélktili eljárasban kizÄrő|ag az Ąärlhĺtételre felhívon
gazÄasägi szereplők tehetnek ajän|atot. Az ajän|aĺtételre felhívot gazÁasági
szereplók közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban a|sadá|r7a annaĘ hogy
valameý ajánhtéteke felhívott gazÁasägi szerep|ő o|yan gazdasági szereplővel
tegyen közös ajänlatot,amelynek ajänhrkérő nem kĹildöm ajänlattétehfelhívást.

ÍĺjänLaúérő felhívja ajänhtevők figyelĺnét, hogy a 322/2015. (X 30.) Korm.
rendelet 26. $-a a|apjäna nyertes ĄánLatevő köteles legkésóbb a szerzódéskötés
időpontjára felelősségbiaosíúsi szerződést kötni vaw meglévő
felelősségbiztosftźsfu kiterjeszteni igy, hory az kellő Íedezrtet nyijtson, s

kiterjedjen a teljes szeĺz.ődés szerinti munkakn. Az Ąän|arkérő äkal az
ajäĺ|aĺtétsh felhívásban e|őn mértélú és terjedelmű felelősségbiztosítás:

12
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22.9

22.70

22.T1

22.72
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Vríllalkoási sz'eru-ldés a Petĺlfi Sándor Átal'inos Iskola étkezó'iének bĺivítésére

Ąánlanételi felhívás

legalább 5oo.ooo,- Ft/|<ar és legalább 2.000.000,- Ft/ év énéket elérő kivitelezői
(építésĹszerelés) felelősségbżtosítási szerződést kell kötni, vaw a meglévő
felelósségbiztosíúst ki kell terjeszteni az épftésibenilázÁsn'. Abban az esetben'
amennŕben a nyertes ajän|atevő 

^ 
szeruődéskötés időpomjáig nem rendellĺezik

az e|őtn felelósségbiztosítással, azt aján|atkérő az Ąáĺ|atől való visszalépéslĺent
énékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köthet sz.e.ruődést. A biztosításnak ki kell terjednie aszerződésszegésből eredő és

a szłrződésen kívül okozon károkra, valamint harmadik szeméĘk személyi
sériilése ire és ĺáryyron gá|!\si |iaLrzrlra

Ajánlatevő sza|<ĺnai aiánlata részeként köteles benyujtani

a) a közbeszerzÁ.si dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéselĺet
hiányalanul kitölwe és cégszeru en a|äiĺĺa,valamint

b) A322/2015. (x. 30.) Korm. rendelet 24. s (1) belrezdése a|apjän ď1án|awevő a
jelen felhívás szerinti értékelési résxzempontoha tett megajánlásainak
a|fuÄmasnásául köteles a megaiánlott szakember képzettségét igazoló

Aján\atkerő felhívja a fig1e lmet, hogy ajäĺlhttevő a fenti énékelési résxzempont
vonatkozásában csak egy szakembert aiánlhat meg. Amennyiben ajän|attevő
több szalęmbert Ąänl,meg,úgyAjánlatk€rő csaka legtöbb szakmai taPaszt^|attA|
rendellĺező szalrember szakmai tapas^AlaÍÁtveszi figplembe azénékelés során.

Közhasználatu építmény az építen kömyezst a|aL,'ltÄsäről és védelĺnérő| sző|ő
L997. évi L)o(uII. torĺény 2. s 9. Pontia szerint az oban építmény
(építményrész), amely
_ a telepiilés vagytelepi.ilésrész e\]fuÄsfuszo|gä|ő funkciót ĺanta|maz, és
_ hasznäla:a nem korlátozotÍ", illewe nem korlátozhatő (pl. alap-, közép-,
felsőfolnl olaatási, egésxé gvéd rlnu, Wogyrtó, szociális, lrulturális, művelődési'
s polt' péĺlzĘ5n, lĺere s lĺe de lmi, b iztos íús i, szn|gäbaúsi c é lú építmények minde nki
äka| hxznälhato része|, továbbá
_ hasznä|ata meghatÁroznn esetekben kötelező, illewe ellĺeri.ilhetetlen (pl. a
kiĺzigazgatÁs, igazságszoĘáltaús, ügŕsxég építményeinek mindenki äkal
hasznä|hatő része\, valamint, ameĘt
_törvényvagykormányrendeletkiizhaszĺä|aďlkénthatározmeg.

szeĺkeszthető excel formátumban is taľtalmaznia kell!

Az ajän|atok összeállításával és benyű1tasäval lĺapcsolatban felmertilt összes
költség az ajáriaĺtevőt terheli.

Az ajänlat, hiánypótlás és eýb dolumentumok illewe az azza| kapcsolatos
postai kiildeméryrek esetleges laséséből vagy elvesztésébal eredő koclázat az

L3
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Vĺillalkoási szrrzi>dés a Pet<lfi Sándor Áta]'ános Iskola étlĺez<i'|ének b<ivítésére

AjánJanételi felhívás

ajän|attevőt terheli.

Az aján|atnak tartalmaznia kell a felhívásban Kilön ki nem emelt eByéb
nyilatkozatokat, igazoláso|<at és más dokulmentumokat, melyeket a Kbt.
kötelezően előír.

Íłjän|atkérő a Kbt. 35. s (9) bekezdésére figplemmel nem teszi lehetővé a
szerződés teljesítése érdekében ga?Äákodő szer\ĺezet (projelcársaság)
|étrehozash.

Iranyadó idő Az e|järást megindító felhívásban és dolĺrmentációban valamennyi
őnbanmegadott hatÁndő m^gyaroÍszÁgi helyi idő szerint énendĺ.

Ajánlanevőnek a Kbt. 73. s (5) belĺezdése aLapján a1än|atkérő 
^dolĺrmentációban ad újéL<oztatźst azoknak a szaÍvezeteknek (hatóságoknak) a

nevéről és címéről (elérhetőség), ame|ye|łől az ajän|aĺtevő a megfelelő
kömyezewédelmi, szociális és mun}ajogi rendellĺe#selĺľe vonatkozó
ájékoztatast kaphat.

Ajánlanevő a Kbt. 44. s (0 belĺezdésében foglaltak értelmében az aján|atÁban,

hiánpótlásban, valamint a 72. $ szerinti indokolásban elkĺilöníten módon
elhelpzett, i.jzleti titkot (ideérwe a védett ismeretet is) (Ptk 2:a7. $) tanalrraző
iratok nyilvánosságla hozatalát megtilthatja. Az i:zleti titkot tarta|maző Lnt
kbÄrő|ag oĘn információkat tanalmazhat, amelpk nyilvánosságra hozata|a a

gazÄasägi szereplő tŁleti tevékenpége szempontjából ańnyal'an sérelmet
okozna. A gazdasägi szereplő az iŁ|eti titkot taľtalmaző, elkĹilöníteĺ jnthoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen a|fuÄmasztja, hogy az adott
iďorrruíció vagy adat nyilvánosságn hozata|a mién és mĘren módon okozna
szÁmára annry:a.lan sérelmet. A' gazÄasägi szereplő által adon indokolás nem
me gf e le lő, amennyiben az áha|ánoss ág s zintjén kertil me gfo galmazasn.

Kiegészítő tĄé|aztaús: A kiegészfuő tĄékofiaÍás ny$úsän a Kbt. 56. s
szal<aszban, valamint a dolnrmentációban foglaltak az ińnyadőĘ figyelemmel a

Kbt. 114. $ (6) belĺezdésére.

A jelen ajáĺ|atéteh felhívásban és a doktlmemÄciőban nem szabá|yozoĺt
lĺérdéselĺben a közbeszerzśse|<rő| szőIő zots. évi O(LIII. törvény és az egyéb
vonatkozó jogszabá|yoküanf oglaltakazirźnyadőa\t

Az ajänllarck benyujtasára lehetőség van Postai úton (tértivevényes kĹildemény
formájában), illewe szeméĘsen munkanapokon hétfőtől péntekig 10.00- 1 7.00

óra között, az ajänlatéueli határida |ejänÄnak naĐln 10.00 órató| az ajän|atéteh
hatándő |ejánÁíg van lehetőség o ott meghatároznĹÍ helpzínen. Az Ąán|atot
íľásban és zaĺtan lĺell beryljtani. A postái úton benyujtott ajánlato|<at az
Ajánlatkerő csak akkor tekinti határidőben beérl<ezeĺtneh ha azok legkés őbb az

Ą,äĺ;ťramrĺeh hatándőig az Ajän|aúérő részś.rőI az Ąäĺlhtok äwércIére megjelölt
helyen áwércke lĺeriilnek A postai lĺézbesítés esetleges lĺesedelĺnéb ől, toväbbá a

Postai kĹildemények e|lränýtźsźbő| vay elvesztéséből eredő valamennyi
ko cL,ázawt az ajáriattevó vis e li.

22.16

Ż2.77

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

22.23

t4



Ajánlattételi felhívás

23. A felhívás mepkíildésének naoia:2017. iúnius 30.

Mór Városi onko rmlnyzaĺ

Vállalkolsi sze ęi>des aPeĺőfiSándor Átahnos Iskola étlĺez<ijének b<ivítésére

Felelós akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Sziklay Richárd
Lajstromszám:00876

PRovlTAL FEJLEszTÉsl TANÁcsADl zRT
1061 pu|apest, Andrlsęy Ůl17.2' em. 9.-

PROVITÁL Feilesztési T anácsadő Ztt.

Váľosi Önkoľmányzat
képviseletében
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