AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Könnyített beszerzési eljárás tekintetében
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Beszerzési eljárást lebonyolító szervezet: Bagi Üzemigazgatóság
Címzett: Ritecz György ügyvezető
Címe: 2191 Bag, Dózsa György út 20.
Telefon: +3628408524, +36228504120
Fax: +3628408178
Internet cím: http://www.dakov.hu
E-mail: beszerzes.dakov@gmail.com
2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKA:
Ajánlatkérőjelen beszerzési eljárását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által jóváhagyott Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzésekre vonatkozó ún. könnyített beszerzési eljárás szabályai szerint
folytatja le.
Indoka: a beszerzés becsült értéke nem éri el a szolgáltatásra vonatkozó 2017. évre
irányadó nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.
3. A BESZERZÉS(SZERZŐDÉS) TÁRGYA MENNYISÉGE, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL,
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

3.1. A beszerzés (szerződés) tárgya és mennyisége
Vállalkozási keretszerződés ivóvízmérő órák javítása, felújítása és szállítása a DAKÖV
Kft. teljes ellátási területén. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy felek a
Ptk. szerint atipikus szerződést kötnek. A DAKÖV Kft. teljes ellátási területe a
http://www.dakov.huweblapon részletesen megismerhető.

Beszerzés

Üzemigazgatóság
Összesen

megnevezése

Bag

Dabas

Ráckeve

Monor

Abony

(db)

850

2900

2800

3350

170

10 070

Vízmérő felújítás (Ø25) felett

100

0

0

0

25

125

Heti ütemezés

50

150

140

165

10

515

Vízmérő felújítás (Ø13)
Vízmérő felújítás (Ø20)

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy az ajánlatkérő ellátási területe és ezáltal a mennyiség a szerződés
időtartama alatt változhat, a mennyiségi eltérés (+) 10 %.
A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Részekre történő ajánlattétel

3.2.

Ajánlatkérő a részajánlat tételt jelen eljárásba biztosítja. A 3.1. pontban megadott
mennyiségek esetében a heti ütemezés alapján, Ajánlattevő megadhatja, hogy mely
Üzemigazgatóságon, és hány darab mérő elszállítását, valamint javítását/felújítását
vállalja a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatokat Üzemigazgatóságonként
értékelje, és a szerződést az Üzemigazgatóságok tekintetében külön kösse meg.
3.3.

Szerződéses feltételek
a) Teljesítési határidő
A szerződés határozott időre jön létre, 2017.12.31.-ig,a szerződés lejártától számított
további 6 hónapra vonatkozóan a szerződés meghosszabbításának lehetőségével,
b) Fizetési határidő
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az eseti megrendelések teljesítését követően, számla ellenében, a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg az
ellenértéket.
c) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1)
bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetére;
mértéke a késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 1%-a/naptári nap, de
legfeljebb a szerződéses ellenérték 10%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése

esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, illetve meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér: ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulás esetére;
mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért
meghaladó kárát.
A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szerződéses feltételeket a Dokumentáció
szerinti szerződéstervezet tartalmazza.
4.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.1.Jogi feltételek és igazolási módjuk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
 Az a) és b) pont alatti feltételt Ajánlatkérő a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai nem szerepelnek,
akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
Amennyiben a cégbíróságon az ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti
eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlattevőnek a változás bejegyzési
benyújtását és tartalmát igazoló okiratot is csatolnia kell.
 A c) pont szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott
nyilatkozatot kell csatolni.
4.2. Szakmai alkalmasság
4.2.1. Referencia
Alkalmassági követelmény:
Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított
36 hónap alatt (a kezdés és befejezés is erre az időszakra vonatkozik) rendelkezik a
tárgyi beszerzés szerinti pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt, a megrendelő megelégedettsége mellett) tartalmú referenciával, mely legalább 2.500 db
szállításra vonatkozik, vagy értéke legalább nettó 5.000.000 Ft.
A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

Az alkalmasság igazolási módja:
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartam
alatt teljesített, a tárgyi beszerzés szerinti legjelentősebb szállítások ismertetése a
megrendelő által aláírt referencia igazolással.

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen.
4.2.2. Ajánlattevő a szakmai alkalmasságát nyilatkozatával igazolja a következő feltételek
tekintetében:
a)

A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített visszaállított vízmérő feleljen meg a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, az adott vízmérőre
vonatkozó hitelesítési előírásban lévő műszaki specifikációnak. A Vállakozónak át kell
adnia minden egyes vízmérő gyártói műbizonylatát a szerződés teljesítése során.

b)

A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített visszaállított vízmérő rendelkezzen
érvényes hitelesítési engedéllyel és az ezen engedélyben megállapított jellemzőkkel.
Kérésre a szerződött partnernek át kell adnia a vízmérő hitelesítési engedélyének és
tipusvizsgálati tanúsítványának másolatát a szerződés teljesítése során.

c) A hitelesítési bizonyítványon feltüntetett hitelesítési engedélyszámnak meg kell
egyeznie az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, illetve a 127/1991 (X.9.) Kormány
rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról előírásai értelmében, a vízmérő
adattábláján vagy számlapján kötelező jelleggel feltüntetendő, vízmérő típusra
vonatkozó hitelesítési engedélyszámmal.
d) A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített visszaállított vízmérőnek meg kell felelnie a
430/2013. (XI.15.) Kormány rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet módosítása, 8. §-ban
rögzített előírásainak. Megrendelő kérésére Vállalkozónak csatolnia kell a vízmérő
helyreállítása vagy rekonstrukciója során felhasznált anyagok engedélyének másolatát a
szerződés teljesítése során.
e) A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített vízmérő a visszaszállítás időpontjában a
vízmérő minden cserélt alkatrésze legyen eredeti, gyári, új.
f)A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített visszaállított vízmérő a visszaszállítás
időpontjában rendelkezzen érvényes magyar nemzeti hitelesítési bélyegzéssel. A
hitelesítési bélyegzés szerinti évnél korábban nem kerülnek felszerelésre.
g)

A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített visszaállított vízmérő nevezetes
térfogatáram értékei és a mérési tartomány átfogása nem lehetnek rosszabbak, mint a
használt vízmérő előírt értékei. Ettől eltérni csak a Megrendelővel történt előzetes
egyeztetés után lehet.

h) Amennyiben a hitelesítés jele függő plomba, a plombazsinór minimum Ø 0,6 mm
legyen és legalább 90 N szakító szilárdságú sav és korróziálló anyagból legyen.
i) A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített vízmérő beépítésénél a vízmérő előtt és után
a minimálisan betartandó azonos átmérőjű, zavartalan, egyenes csőszakasz hossza a
mérő csatlakozó pontjától mérve ne haladja meg a használt mérő előírt hosszait.
Megrendelő kérésére Vállalkozó átadja az adott vízmérőre a beépítésnél betartandó
szükséges minimális névleges átmérőjű egyenes zavartalan bevezető és kivezető
csőszakasz hosszát.
j) Vállalkozónak/Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a mérők helyreállítását eredeti,
gyári alkatrészekkel, a rekonstrukcióját pedig új részegységek cseréjével fogja
elvégezni.

k) A helyreállíthatatlannak és rekonstruálhatatlannak ítélt vízmérőket Vállalkozó köteles
megrendelőnek 20 munkanapon belül visszaszállítani.
l) A vízmérőket az utólagos szennyeződésektől megvédve, a házakat légmentesen lezárva
kell szállítani.
m)A helyreállított/rekonstruált/újrahitelesített vízmérőknek Ajánlatkérő által kibocsátott
műszaki leírásban szereplő feltéteknek mindenben meg kell felelniük.
Az alkalmassági feltételeket a jogosultságot igazoló érvényes okirat egyszerű másolatának
benyújtásával kell igazolni.
5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA
Részszempont

Súlyszám

1. ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

60

2. megrendeléstől számított szállítási idő (nap)

20

3. késedelmi kötbér mértéke (Ft/db/nap)

10

4. teljes körű jótállási idő (hónap)

10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám részszempontonként: 1-10.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi ráfordítást és költséget, a jelen
dokumentumban meghatározott és a feladat maradéktalan és szakszerű elvégzéséhez
szükséges valamennyi munkafázis szükséges költségét és ráfordítását, ideértve az odavisszaszállítás költségeit is.
Az 1. és 2. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny az alacsonyabb) kapja a maximálisan
adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra.
A 3-4. részszempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb) kapja a maximálisan adható 10
pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva
kerül megállapításra.
Az 1. részszempont – ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) – esetében ajánlatkérő a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő
által megajánlott nettó ajánlati ár mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny
az alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar
forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az
ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A 2. részszempont – megrendeléstől számított szállítási idő (nap) – esetében
ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az
ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati
elem (előny az alacsonyabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
Ajánlatkérő a megrendeléstől számított szállítási idő (nap) – esetében a
dokumentációban meghatározott üzemigazgatóságonként 300 db vízmérő együttes
szállítására tett ajánlati elemet értékeli
Az ajánlattevők a megrendeléstől számított szállítási idő vonatkozásában csak pozitív
egész számra kerekített naptári napra tehetnek ajánlatot.
A 3. értékelési részszempont – késedelmi kötbér mértéke – esetében ajánlatkérő az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a
magasabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
A 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje 5%/nap, melynél kedvezőbb
megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 1%/nap, melynél kedvezőtlenebb megajánlást
ajánlatkérő nem fogad el. Ajánlatkérő az 1%/nap és az 5%/nap közötti megajánlásokat
értékeli a kötelezően előírt mérték levonásával. A késedelmi kötbér mértékét csak
pozitív egész számokban kell megadni.
A 4. értékelési részszempont – jótállás időtartama – esetében ajánlatkérő az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb
ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
A 4. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje 60 hónap, melynél kedvezőbb
megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 36 hónap, melynél kedvezőtlenebb megajánlást
ajánlatkérő nem fogad el. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat
értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával. A jótállás mértékét hónapokban,
egész számokban kell megadni.
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkérő kizárólag a pozitív egész számokban, és előírt mértékegységben megadott
megajánlásokat értékeli, és nem értékeli az általánosságokban megfogalmazott
munkarészeket, illetőleg a tört értékben, vagy nem az előírt mértékegységben megadott
megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után
6. DOKUMENTÁCIÓ, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Ajánlatkérő jelen felhíváshoz dokumentációt bocsát rendelkezésre, melynek részét
képezik a Felolvasólap, nyilatkozat minták, a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó
Vállalkozási keretszerződés, és a Műszaki specifikáció.
Ajánlatkérő a dokumentációt ellenérték nélkül, elektronikus úton (e-mail) jelen felhívással
egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció másra nem ruházható át.
Az eljárással kapcsolatban információ, kiegészítő tájékoztatás kérhető írásban az 1.
pontban jelölt elektronikus címen. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtti második munkanapig valamennyi ajánlattevőnek írásban megadja.
7. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME
2017. június 14. napja 15:00 óra
Az ajánlatot egy eredeti (papíralapú) és egy másolati (pdf) példányban, zárt borítékban
az ajánlatkérő Bagi Üzemigazgatóság címére (2191 Bag, Dózsa György út 20.)
közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a
dokumentációban részletezett formai követelmények szerint.
8. HIÁNYPÓTLÁS
Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során az ajánlattevők (pályázók) számára azonos
feltételekkel lehetőséget biztosít a nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá
azajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiányok pótlása - melynek
során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra
irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok
előírásainak.
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban
csak a tárgyalás keretein belül van lehetőség (amennyiben ajánlatkérő tárgyalás
megnyitásáról dönt).

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Az ajánlatok felbontásának helye:
Az ajánlatkérő Bagi Üzemigazgatóság (2191 Bag, Dózsa György út 20.) címén található
hivatali helyisége (emeleti tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. június 14. napja 15:00 óra
Az ajánlattevők(pályázók) a bontási eljáráson részt vehetnek. Az ajánlatok bontása során
ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe, valamint az elbírálásra kerülő ajánlati
elemek. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő elektronikus úton
küld meg az ajánlattevők részére.

TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT
ALAPVETŐ SZABÁLYAI

10. A

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése során tárgyalást
kezdeményezzen, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja megfelelőnek.
A tárgyalás megnyitásáról, és idejéről írásban értesít valamennyi ajánlattevőt.
Amennyiben ajánlatkérő megnyitja a tárgyalást, úgy egy tárgyalási fordulót tervez, de
fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén még egy fordulót tartson. Az ajánlatkérő az
ajánlattevőkkel egymást követően tárgyal.
A tárgyalás(ok)on való részvétel feltétele, hogy ajánlattevő cégszerű nyilatkozattételre
képes vezető tisztségviselőjével vagy erre írásban felhatalmazott munkavállalójával
képviseltesse magát.
A tárgyalás első szakaszában az ajánlatkérő a megkötendő szerződés műszaki és
kereskedelmi feltételeiről tárgyalhat az ajánlattevőkkel.
A tárgyalás második szakaszában az ajánlattevőknek lehetőségük lesz az ajánlati árak
módosítására a Felolvasólap helyszíni kitöltésével. Ajánlatevő a tárgyalás(ok) során csak
az ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételeket vállalhat.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a tárgyalás
lezárásakor az ajánlattevőkkel aláírat, és az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtást követő legrövidebb időn belül elbírálja. Ajánlatkérő
csak az érvényes ajánlatokat értékeli(bírálja el érdemben).
Érvénytelen az ajánlat, ha
a) az ajánlattevő az eljárásból kizárásra kerül;
b) az ajánlattevő nem igazolja a felhívás 4.2 pontja szerint a szerződés teljesítéséhez
szükséges szakmai alkalmasságát;
c) egyéb módon nem felel meg azajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, ha
d) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott jogi
alkalmasságát;
e) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. június 20.
Az ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet.

12. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a szerződés megkötését megelőzően írásban,
elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket.
13. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1) Az ajánlat (pályázat) részletes tartalmi és formai követelményeit a dokumentáció
tartalmazza.

2) A ajánlatban – a fedőlap (címlap) után csatolt – Felolvasólapon fel kell tüntetni az
ajánlattevő nevét, címét, telefon és fax számát, e-mail címét, valamint az ellenszolgáltatás
nettó összegéta részek tekintetében. A Felolvasólapon megajánlott ajánlati érték és az
ajánlat más részében esetlegesen megadott ajánlati érték eltérése esetén ajánlatkérő a
Felolvasólapon megajánlott értéket tekinti az irányadó és érvényes ajánlati értéknek.
3) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott, a
jogi helyzetet, valamint szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívás, a
dokumentáció és a szerződés feltételeit elfogadja, és nyertessége esetén a szerződést
megköti és teljesíti.
5) Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő
tevékenységről, illetőleg a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
6) Az ajánlathoz csatolni kell – az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének
igazolására - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának,
vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának egyszerű másolatát.
7) Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a legelőnyösebb
ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja – az abban foglalt árakra tekintettel – megfelelőnek.
8) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a beszerzési eljárás részbeni, vagy teljes
egészében indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
9) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja a
jelen felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeket. Ajánlatkérő a módosítását –
új ajánlattételi határidő megállapításával – a jelen felhívással egyező módon teszi meg.
10) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő szerződéskötést
megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését/közzétételét követően beállott ok miatt a
szerződés teljesítésére nem lenne képes.
11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Beszerzési Szabályzatának
megfelelően az ajánlattételre történő felkéréssel egyidejűleg a Vállalkozás saját honlapján
közzéteszi az ajánlattételi felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a felkért (meghívott)
ajánlattevők, hanem más gazdasági szereplő is ajánlatot tehet, aki megfelel az eljárásban
meghatározott követelményeknek, és a szerződés teljesítésére képes.
12) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott, illetőleg a fenti 11) pont szerinti
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott
ajánlati ára eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt, az
ajánlata érvénytelen!
14. A FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2017.06.06.

