Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum

Nemzeti azonosítószám:
AK16587 2

Postai cím: Pf.3.
Város: Budapest

NUTS-kód:

Postai
irányítószám: 1450

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Kancsalics Eszter

Telefon: +36 14565196

E-mail: Kancsalics.Eszter@imm.hu

Fax: +36 12175838

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.imm.hu (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt és annak mellékleteit megküldi elektronikusan az
ajánlattevők részére jelen ajánlati felhívás megküldésével egy időben.
További információ a következő címen szerezhető be
◯ a fent említett cím
X másik cím: (adjon meg másik címet)
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Cím: 1026 Budapest, Érmelléki u. 9.
Tel: +36 12251585
Fax: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
◯ a fent említett címre
X a következő címre: (adjon meg másik címet)
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Cím: 1026 Budapest, Érmelléki u. 9.
Tel: +36 12251585
Fax: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal

◯Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

◯Regionális vagy helyi hatóság

◯ Közjogi intézmény

X Egyéb típus: múzeum, költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
◯Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯Honvédelem

◯ Szociális védelem

◯Közrend és biztonság

X Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯ Oktatás

◯Gazdasági és pénzügyek

◯ Egyéb tevékenység:

◯Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Az Iparművészeti Múzeum épületének Hivatkozási szám: 2
rekonstrukciójára vonatkozó módosított engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások
II.1.2) Fő CPV-kód: 71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][
][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó
módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem
Ajánlatok ◯valamennyi részre ◯legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯ csak
egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Az Iparművészeti Múzeum épületének Rész száma: 2
rekonstrukciójára vonatkozó módosított engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
71000000-8 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71246000-4 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71250000-5 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások az alábbiak szerint:
1) Előkészítő Tervezési Feladatok
Előkészítő Tervezési Feladatok ellátása, az alábbi tartalmi elemekkel.
Tartalom:
-

egy 1:200 léptékű Vázlatterv elkészítése, a Hőgyes Endre utcai új homlokzatnak a Lechner
eredeti terveinek felhasználásával történő kialakítására, az építési engedélyben szereplő
alaprajzi struktúra és udvari homlokzatképzések aktualizálása mellett, a tervezett épület
alaprajzi rendszerének, a múzeumi osztályok aktualizált programjához igazoldó
felülvizsgálata, a jogerős engedélyezési tervben szereplő megoldásoktól nem jelentős

-

mértékben eltérő ajánlatkérői igények átvezetése,;
A szükséges szaktervezői vizsgálatok és tanulmányok elkészítése, a restaurátori, a statikai,
épületszerkezettani és építészeti témakörökben;
Kerámia Gyártástechnológiai Tervek1: mintavételezés és felmérés a homlokzati és tető
kerámia elemeiből a szükséges újragyártás gyártástechnológiai tervezéséhez.

Szállítandó: 2 pld papír + 1 pld elektronikus, pdf, a terveknél dwg formátumban
Határidő: a szerződés aláírását követő 80. munkanap, ezen belül a Vázlatterv a szerződés
aláírását, illetve az ajánlatkérő igényeinek és utasításainak lezárását, követő 50. munkanapon.
Ezen munkarészek elkészítéséhez Tervező előleget vehet igénybe.
2) Módosított Építési Engedélyezési Terv,
Gyártástechnológiai Tervek2 elkészítése

Restaurátor

Koncepció,

és

Kerámia

Tartalom:
-

-

A szállításakor érvényes magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 37/2007.
(XII.13) ÖTM rendelet szerinti tartalommal, a szükséges hatósági és szakhatósági előzetes
egyeztetésekkel, a változással érintett területekre vonatkozó módosított munkarészek
kidolgozásával, a Restaurátori Koncepció dokumentálásával, az ÉTDR-re feltöltve. Alapja
a jogerős építési engedély és az azt, a változások körében módosító, a Megrendelő által
jóváhagyott Vázlatterv, továbbá a tervezői vizsgálatok és szakvélemények eredménye.
Kerámia gyártástechnológia Tervek2: előkészítő tervfázis, 3D számítógépes modellezéssel

Szállítandó: 2 pld papír + 1 pld elektronikus, pdf és dwg formátumban, az engedélyezési terv
az ETDR-re feltöltve
Határidő: a Vázlatterv leszállítását és elfogadását követő 45. munkanap
3) Munkaközi Kiviteli Terv, Belsőépítészeti Programterv és Restaurátori Terv1, és Kerámia
Gyártástechnológiai Tervek3
Tartalom: Munkaközi Kiviteli Terv elkészítése, beleértve a Belsőépítészeti Programtervet
-

-

A Munkaközi Kiviteli Tervek alapja a jóváhagyott módosított építési engedélyezési terv,
célja ellenőrizni, hogy a kiviteli tervek az ajánlatkérői szándéknak megfelelően készülneke. A tervek bemutatják a jellemző kiviteli tervi alaprajzokat, részleteket, műszaki
megoldásokat. A Munkaközi Kiviteli Terv nem teljes körű kiviteli terv, az alapján
kivitelezés nem végezhető, attól nem várható el sem az egyes szakágak terveinek
teljessége, sem pedig a szakágak közötti teljes egyeztetettség. A Munkaközi Kiviteli Terv
költségkiírást nem tartalmaz és még nem alkalmas a kivitelezői közbeszerzési eljárás
keretében történő felhasználásra. A tervek, mind a meglévő, mind pedig az új szárny
terveire vonatkoznak, azok egy dokumentációban kerülnek kiadásra.
Restaurátori Terv1: szöveges és fotó dokumentációjának elkészítése.
Kerámia Gyártástechnológiai Tervek3 (magmodellek1): 3d modellek, égetési próbával,
mázazással, rögzítéstechnológiai tervezéssel 1. szakasz.

Szállítandó: 2 pld papír + 1 pld elektronikus, pdf és dwg formátumban, továbbá kerámia próba
elemek (1-1 mintadarab);
Határidő: a Módosított Engedélyezési Tervek jóváhagyását, illetve a végleges ajánlatkérői
program kézhezvételtét, követő 80. munkanap.
4) Végleges Kiviteli Terv, Restaurátori Terv2, és Kerámia Gyártástechnológiai Tervek4
A jóváhagyott és elfogadott Munkaközi Kiviteli Tervek alapján kell, hogy készüljön,
valamennyi szakágra vonatkozóan, az alábbiak szerint.
Tartalom:

-

A Végleges Kiviteli Terv tartalmaz minden tervet és dokumentációt, ami a megépítéshez
szükséges, illetve a munkákra vonatkozó költségkiírásokat. A Végleges Kiviteli Terv
egyben a létesítmények kivitelezésére lefolytatandó közbeszerzési eljárásához szükséges
műszaki dokumentáció is (műszaki leírás a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz
szükséges tervek, árazott és árazatlan költségvetési kiírás). Az e körben leszállítandó
terveknek, és dokumentumoknak az előzőeken túl meg kell felelni a következő
előírásoknak:
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.), azon belül is kiemelten
a X. fejezet,
 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet, azon belül is kiemelten a III/12. fejezet, és V. fejezet, és 1-2.
számú melléklet,
 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet, azon belül is kiemelten VII. fejezet,
A tervezőnek szolgáltatnia kell a részletes, minden szakágra kiterjedő, egységes
formátumú, főösszesítővel ellátott, tételes (árazatlan) költségvetés kiírást is. Egy példány
költségvetés kiírást az ajánlatkérő árazott formában is kér, az építési beruházás becsült
értékének meghatározása érdekében.
A Végleges Kiviteli Tervek a múzeumi kiállítóhelyek terveit csak shellandcore
tartalommal kell, hogy tartalmazzák. Azok fit out kiviteli tervi részei majd külön
szerződés alapján, a múzeum technológiai tervek részeként, kerülnek majd megrendelésre.
A tervek, mind a meglévő, mind pedig az új szárnyra terveire kell, hogy vonatkozzanak.

-

Restaurátori terv2: rajzi dokumentáció.
Kerámia Gyártástechnológiai Tervek4 (magmodellek2): 3d modellek, égetési próbával,
mázazással, rögzítéstechnológiai tervezéssel, 2. szakasz

Szállítandó: 4 pld papír alapú és 1 pld elektronikus pdf és dwg, a költségvetések Excel
formátumban, továbbá kerámia próba elemek (1-1 mintadarabként készül);
Határidő: a Munkaközi Kiviteli Terv ajánlatkérői jóváhagyását követő 50. munkanap.
5) Belsőépítészeti Terv elkészítése
Tartalom: A jóváhagyott Belsőépítészeti Program alapján a múzeum közösségi és belső
területeinek bútorozási, fal, álmennyezeti és padlóburkolati tervei, beleértve az egyedi
nyílászárókat és a tervezett egyedi mobiliák teveit, konszignációit, listáját, műleírását,
költségvetés kiírását a kiemelt területeken.
Érintett területek: általános és kiemelt területek /lépcsőházak, ruhatár, shop, kávéház, vizes
helyiségek, könyvtár, előadótér, fogadótér, kupolatér, irodaterek közösségi részei, étterem,
recepciók. A belsőépítészeti kiviteli tervek nem terjednek ki az alárendelt, üzemi és kiszolgáló
területekre, illetve a múzeum kiállítótereire. Utóbbira vonatkozó belsőépítészeti tervek a
múzeumi kiállítások szakmai és múzeumtechnológiai kialakításával összefüggésben, külön
szerződés keretében kerülnek megterveztetésre.
Szállítandó: 2 pld papír + 1 pld elektronikus pdf és dwg formátumban
Határidő: a Végleges Kiviteli Terv leszállítását követő 50. munkanap.
6) Kiegészítő Tervezői Szolgáltatások
A tervezői feladatok teljesítése során, igény és szükség szerinti adat- illetve
információszolgáltatás, és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás szakértői
támogatása (kiegészítő tájékoztatás, kiírás feltételeinek szakértői véleményezése, támogatása,

ajánlatok tartalmi megfelelőségének elbírálása, esetlegesen részvétel a szakmai ajánlatok
elbírálásban, értékelésében).
Időtartam: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésének
megkezdésétől annak sikeres lezárásáig (szerződéskötés) folyamatosan.
7) Tervezői Művezetés
A tervezési feladat részeként a terv kivitelezésének idejére tervezői művezetés biztosítása, az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 15.§
foglaltak szerint.
A tervezői művezetés feladata elősegíteni a létesítménynek a tervdokumentáció szerint történő
megvalósítását és megadni a terv helyes értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, a felmerülő
műszaki kérdésekben állást foglalni, illetve rögzíteni az építési naplóban, illetve egyéb
dokumentumokban a szükségesnek ítélt intézkedéseket, valamint egyéb Megrendelő által
igényelt közreműködést végezni. Alapja a Tervező által készített kiviteli tervek. Az egyéb
tervek alapján illetve attól eltérő, vagy azokkal összefüggő kivitelezés művezetése nem tárgya
jelen szerződésnek.
Időtartam: a kivitelezés megkezdésétől műszaki átadás-átvételének sikeres lezárásáig
(összesen 578 naptári nap, a kezdés várhatóan 2018.09.01., a befejezés legkésőbb 2020.03.31.)
folyamatosan.
Részteljesítési és végteljesítési határidők tekintetében az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási
jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.
(322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés szerint)
Az ajánlattételi dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza a konkrét feladatokat, valamint
az ahhoz szükséges valamennyi információt.
Részteljesítési és végteljesítési határidők tekintetében az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra
kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
Ajánlati ár (nettó Ft)
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.417.322.835 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A rész- és a végteljesítési határidők a II.2.6 pontban kerültek rögzítésre.
A szerződés meghosszabbítható X igen ◯ nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: amennyiben a kivitelezés folyamata
elhúzódik, a szerződést az ajánlatkérő a Tervezői Művezetés feladatok tekintetében jogosult
legfeljebb 1 alkalommal maximum 60 naptári nappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [1]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: a szerződés műszakikizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg,
és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a
verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg (Kbt. 98.§ (1) bekezdés c) pont)
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók X◯ igen ◯X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
◯ igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása:
-

az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben
foglalt kizáró feltételek valamelyike;

-

az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
A Kbt. 100.§ (5) bekezdés alapján, mivel ajánlatkérő jelen eljárásban egy ajánlattevőt hív fel
ajánlattételre, az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a Kbt. 69. §-tól eltérően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Az ajánlattevőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben
nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezeket – a Kormányrendeletben rögzítetteken túl
figyelembe venni kért – elérhetőségeket az ajánlatában megadta.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó
dokumentumok esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat,
nyilatkozatokat fogad el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c)
pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdés alapján – tekintettel arra, hogy jelen eljárás szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő
hívható fel ajánlattételre – nem ír elő alkalmassági feltételt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmassági minimum követelménye(i)2:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdés alapján – tekintettel arra, hogy jelen eljárás szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő
hívható fel ajánlattételre – nem ír elő alkalmassági feltételt.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdés alapján – tekintettel arra, hogy jelen eljárás szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő
hívható fel ajánlattételre – nem ír elő alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):2
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
X A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a jelen felhívással egyidejűleg rendelkezésre
bocsátásra kerülő dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezetben foglaltak szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték: előleg igénybe vétele esetén nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő
javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az igényelt előleg összegének
megfelelő mértékben, választása szerint:




vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdése b) pontja szerint:
Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében:
o óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, vagy
o pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy
o biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel.
vagy más – a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83.§(1) bekezdése szerinti – formák
valamelyikében:
o garanciavállaló nyilatkozat,
o ingatlan jelzálogjog,
o az előleget igénylő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének
vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy
együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása,
o garanciaszervezet által vállalt kezesség,
o hitelintézet által kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény.

Fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (8) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
szerint fizeti meg az ellenértéket.
Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja
meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk.
6:130.§ (1) bekezdés). Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az
ajánlatkérő által elismerését követően, banki átutalással történik. Az elszámolás részben átalányára,
részben tételes elszámolással történik, a fizetési ütemezésben részletezettek szerint.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
-

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ (Art.)
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Fizetési ütemezés:
Előleg: a Kbt. 135.§ (8) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő lehetővé teszi előleg
igénybe vételét, az II.2.4)/1 részfeladat tekintetében 2. részszámla keretében elszámolható
feladatokra megajánlott ellenérték legfeljebb 60%-s mértékéig. Az előlegről a 2. részszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni.
Részszámlák, végszámla:
Az ajánlattevő a tervezési szerződés megvalósulása alatt részszámlákat, és 1 db végszámlát
nyújthat be az alábbi teljesítések elérésekor, az adott részteljesítésnek megfelelő értékben:
1. számú részszámla:
benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében előírt Vázlatterv
hiba- és hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Vázlatterv elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
2. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő
Szaktervezői Vizsgálatok és Tanulmányok hiba- és hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő
által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő Szaktervezői Vizsgálatok és
Tanulmányok elvégzésére és dokumentumainak elkészítésére ajánlattevő által megajánlott
ellenérték, igénybe vett előleggel csökkentett mértékben;
3. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő
Kerámia Gyártástechnológiai Tervek1 munkarész hiba- és hiánymentes elvégzése, az
ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő Kerámia Gyártástechnológiai
Tervek1 elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
4. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: a Módosított Építési Engedélyezési Terv és Restaurátori
Koncepció hiba- és hiánymentes leszállítása, illetve előírt feltöltés elvégzése, az ajánlatkérő
által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Módosított Építési Engedélyezési Terv és a Restaurátori Koncepció elkészítésére
ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
5. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: benyújtásának feltétele, időpontja: a Kerámia
Gyártástechnológiai Tervek2 munkarész hiba- és hiánymentes elvégzése, az ajánlatkérő által

kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek2 elkészítésére ajánlattevő által megajánlott
ellenérték;
6. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: a Munkaközi Kiviteli Terv, a Belsőépítészeti Programterv és
a Restaurátori Terv1 hiba- és hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott
teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Munkaközi Kiviteli Terv, a Belsőépítészeti Programterv és Restaurátori
Terv1elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
7. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek3 munkarész hiba- és
hiánymentes elvégzése, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek3 elkészítésére ajánlattevő által megajánlott
ellenérték;
8. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: a Végleges Kiviteli Terv és Restaurátori Terv2 szállításakor
hiba- és hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Végleges Kiviteli Terv és Restaurátori Terv2 készítésére ajánlattevő által megajánlott
ellenérték;
9. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: benyújtásának feltétele, időpontja: a Kerámia
Gyártástechnológiai Tervek4 munkarész hiba- és hiánymentes elvégzése, az ajánlatkérő által
kiadott teljesítésigazolás alapján;
értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek4 elkészítésére ajánlattevő által megajánlott
ellenérték;
10. számú részszámla
benyújtásának feltétele, időpontja: a Belsőépítészeti Terv hiba- és hiánymentes leszállítása, az
ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján
értéke: a Belsőépítészeti Terv készítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
11. számú részszámla
benyújtásának feltétele: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során hiba- és
hiánymentes Támogatás nyújtása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján;
benyújtásának időpontja: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeres
lezárása (szerződéskötés);
értéke: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében nyújtandó
Támogatás tevékenység elvégzésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték;
12-17. számú részszámlák, és végszámla
benyújtás feltétele, időpontja: a kivitelezés időtartama alatt, a résszámlák 6 (hat) időarányos
részletben 3 (három) havonta, illetve a végszámla a tervezői művezetési időszak befejezését
követően.
értéke: a tervezői művezetés biztosítására ajánlattevő által megajánlott ellenérték ezen
tevékenység végzése során benyújtható számlák számával való osztásának megfelelő összeg.
A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell
eljárni azaz a számla mellékletét kell, hogy képezze egy a kifizetés időpontjában érvényes együttes
adóigazolás, vagy a vállalkozó szerepel a NAV köztartozásmentes adózók listájában
A finanszírozás részletes szabályait a jelen felhívással egyidejűleg megküldésre kerülő
dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
1. Az ajánlattevőt a cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az
általa adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég
nevében kötelezettségvállalásra.
2. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart az ajánlattevővel, az alábbiak szerint.
3. A tárgyalás alapját kizárólag a megajánlott ellenszolgáltatás (ajánlati ár illetve annak
bontásában az egyes tevékenységek elvégzésére megajánlásra kerülő ellenérték) képezi. Az
első tárgyalási forduló mindaddig tart, ameddig az előbbi feltételekről mindkét fél igényeit
kielégítő tárgyalási pozíció nem realizálódik. Amennyiben ez nem tűnik lehetségesnek,
ajánlatkérő fenntartja a jogot pót tárgyalási forduló kijelölésére (maximum 1 alkalommal). A
pót tárgyalási forduló szabályai azonosak az itt ismertetettekkel, azzal, hogy a pót tárgyalási
forduló (amennyiben kitűzésre kerül) az utolsó lehetséges tárgyalási forduló, ebben már
további/újabb tárgyalási lehetőség nem nyílhat meg.
4. Az első tárgyalási fordulót követően az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőt egy módosított
ajánlat benyújtására az ajánlati ár (illetve annak bontásában az egyes tevékenységek
elvégzésére megajánlásra kerülő ellenérték) tekintetében, a Felolvasólap és a hozzá tartozó
árazási mellékletek ismételt benyújtásával, melynek határideje a tárgyalás lezárását követő 1
órán belül (a pontos időpont meghatározása a tárgyalási jegyzőkönyvben). Amennyiben pót
tárgyalási forduló kitűzésére kerül sor, ennek kitűzése megelőzi a módosított ajánlat
benyújtására előírt határidőt, azaz ajánlattevő az első módosított ajánlatát annak tudatában
nyújthatja be ez esetben, hogy a pót tárgyalási fordulón még egy lehetősége lesz a tárgyalásra
és az ajánlata módosítására. Pót tárgyalási forduló kitűzése esetén ajánlattevő nem köteles az
első tárgyalási forduló végén módosított ajánlatot benyújtani, mely esetben az eredetileg
benyújtott ajánlatát tartja érvényben, és amelyet a pót tárgyalási forduló végén módosíthat.
Amennyiben nem kerül sor pót tárgyalási forduló kitűzésére, úgy az első tárgyalási forduló az
egyetlen és utolsó tárgyalási, ajánlat módosítási lehetőség.
5. Bontási eljárás (első és kitűzése esetén a pót tárgyalási fordulóban): a zártan benyújtott,
módosított ajánlatot az ajánlatkérő a benyújtást követő bontási eljárás keretében bontja fel és
ismerteti a jelenlévőkkel, illetve a bontásról jegyzőkönyvet vesz fel.

6. Az ajánlattevő kötöttsége az eredeti, vagy benyújtása esetén az utolsó módosított ajánlatra áll
be, ajánlatkérő ezt tekinti végleges ajánlatnak (amelyet benyújthat az első tárgyalási
fordulóban, vagy kitűzése esetén a pót tárgyalási fordulóban).
7. Az ajánlatkérő a tárgyalási forduló(k)ról, és a bontás(ok)ról jegyzőkönyvet készít, és azt átadja,
illetve megküldi.
8. Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, illetve nem nyújt be módosított –
illetve, adott esetben, végleges – ajánlatot, akkor ajánlati kötöttsége az eredetileg benyújtott –
illetve, adott esetben, a korábban benyújtott módosított – ajánlatára áll be, az ajánlatkérő az
elbírálás során azt veszi figyelembe.
9. A tárgyalásra egyebekben a Kbt. 87-88.§, 101.§ szerinti előírások az irányadók.
A tárgyalás tervezett időpontja: 2017. 06. 1319. 10:00 óra; helye: Vanin Kft. 1026 Budapest,
Érmelléki utca 9. II/2.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda. Ez esetben az ajánlattevő kötöttsége a benyújtott ajánlatra áll be, a
benyújts időpontjától számítva. (Kbt. 87.§ 6) bekezdés).
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen X nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: (0106/06/2017) Helyi idő: (11:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésének időpontjától számítva 360 nap.
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (0106/06/2017) Helyi idő: (11:00)
Hely: Vanin Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
1. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét, mivel az a beszerzés tárgyának jellege nem
teszi lehetővé, nem biztosítja. (Kbt. 61.§ (4) bekezdés).
2. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53.§ (5) bekezdés).
3. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa2: 5. A módszer (módszerek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra
kerül2: 6. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő jelen felhívással egyidejűleg, közvetlenül
juttatja el az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére. Az eljárásban csak az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
6. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő jogosult más, fel nem kért gazdasági szereplővel
együtt, közös ajánlattevőként ajánlatot benyújtani.
7. Az ajánlattevő, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, ésszerű
időn belül, kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben meghatározottak
szerint, melyekre ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint adja
meg a vonatkozó kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
8. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatot egy – eredeti – példányban, írásban és zártan, a felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, határidő lejártáig.
Az eredeti példányt a Kbt. 47.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni.
Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány benyújtását pdf vagy egyéb az utólagos
módosítás lehetőségét kizáró formátumban,CD-n vagy DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordózón
(Kbt. 68.§ (2) bekezdés). A papír alapú és az elektronikus ajánlati példány különbözősége esetén a papír
alapú ajánlati példány az irányadó.
Az ajánlatok benyújtásának ideje: az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 10:00-14:00, pénteken 10:00-12:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján: 10:0011:00 óra között.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

9. Fordítás: Az eljárás, így az ajánlat nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum
benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős
fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 47. § (2) bekezdés), melyet az ajánlatkérő
köteles elfogadni. Előzőeken túlmenően ajánlatkérő elfogadja az eredetileg több (idegen és
magyar) nyelven készült iratokat, illetve a hiteles fordítási formát is. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítás tartalmát vonja elbírálás alá.
10. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia
kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) és – adott esetben – a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben, valamint a
Kbt. 68.§ (4) bekezdésben foglaltakat.
10.11. Az ajánlatban nem kell megjelölni
 a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pont)
 az ajánlat benyújtásakor már ismert, igénybe venni kívánt alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6)
bekezdés b) pont).
11.12. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak
azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt. 73.§ (4)
bekezdés szerinti követelményeknek. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdés)
12.13. Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön
jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására
alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis
rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik (Kbt. 69. § (11)
bekezdés). Amennyiben az ajánlattevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a
dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy
adatot igazolni, abban az esetben nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 69. §(11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot
tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
13.14. Az aláírási mód és jogosultság ellenőrzése érdekében a cégnek minősülő ajánlattevőnek az
ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti – egyszerű másolat – formában:
 hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy


ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát;
amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a
cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy
közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.

14.15. Ellenőrzés tűrése: szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az
államháztartásról szóló hatályos törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek, feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és

hogy részükre a jogszabályok szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.
15.16. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét.
Az ajánlat előírásoknak való megfelelősége megítéléséhez, illetve a bírálati szempontok
szerinti értékeléséhez, az előírt tartalmú szakmai ajánlat benyújtása is elvárás.
16.17. Irányadó idő: A teljes jelen felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyar helyi idő (CET) szerint értendő.
17.18. Szerzői jog: az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített
tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig
nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre
vonatkozó díj ellenében (322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés). A
felhasználási jog átadására vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet
tartalmazza.
18.19. Felelősségbiztosítás: tervezési szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles –
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra: káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft, illetőleg évente legalább
100.000.000,- Ft. (322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. §)
Közös nyertes ajánlattétel esetén az előírt biztosítással legalább a közös ajánlattétel egyik
tagjának rendelkeznie kell.
20. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a felhívásban általánosan Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a felhívásban
általánosan Kormányrendelet), az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok
előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt
eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a felhívásban általánosan
Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
19.21. A Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő nem írja elő kötelezően, és nem teszi
lehetővé, projekttársaság létrehozásának lehetőségét a nyertes ajánlattevő számára.
20.22. Felelős
akkreditált
(lajstromsz.:00242)

közbeszerzési

szaktanácsadó:

dr.

Kászoni-Habi

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város:Budapest
Postai irányítószám: 1026
E.mail: dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: (URL)
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

Ildikó

Hivatalos név:
Postai cím
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
E.mail:
Telefon:
Internetcím: (URL)
Fax:
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtsa
A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be 2
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E.mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: + 36 18828594
Internetcím: (URL)
Fax: + 36 18828593
VI.5) Módosított Ffelhívás megküldésének dátuma: (1626/05/2017)

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
6. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve:

