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Felhívás

www.mako.hu

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

EszterKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.mako.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontásaKözbeszerzés 
tárgya:

Makó Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000428952018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Makó Város Önkormányzata EKRSZ_
31250050

Makó HU333 6900

Széchenyi Tér 22.

Juhos Bernadett

kozbeszerzes@mako.hu +36 62511800 +36 62511801

www.mako.hu

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest 1026

Pasaréti Út 83.

Jónás Lucia

jonas@eszker.eu

www.mako.hu



EKR000428952018
NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45111100-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6900 Makó, Kálvin utca 24. szám alatti 5347 hrsz-ú ingatlanII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:45vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45111100-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontása

A telken egy 747,15m2 beépített alapterületű Orvosi rendelő mellett 3db egyenként kb. 20m2-es garázs és tárolóépület található
. Tekintettel arra, hogy a kisebb léptékű épületek bontási kiviteli terv nélkül is bonthatóak, arról tervdokumentáció nem készül, 
azonban a bontási hulladékát feltüntettük a hulladék tervlapban. Az épületek mellett a telken 288m2 alapterületben beton, 
aszfalt térburkolat és 1989m2 zöldfelület található. A zöldfelületen több 15cm törzsátmérőnél nagyobb lombos fa is található.

Kálvin u. 24. sz. alatti rendelő bontása
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Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik (igen/nem)

20Felelős műszaki vezető szakmai többlet 
tapasztalata

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A telken egy 747,15m2 beépített alapterületű Orvosi rendelő mellett 3db egyenként kb. 20m2-es garázs és tárolóépület található
. Tekintettel arra, hogy a kisebb léptékű épületek bontási kiviteli terv nélkül is bonthatóak, arról tervdokumentáció nem készül, 
azonban a bontási hulladékát feltüntettük a hulladék tervlapban. Az épületek mellett a telken 288m2 alapterületben beton, 
aszfalt térburkolat és 1989m2 zöldfelület található. A zöldfelületen több 15cm törzsátmérőnél nagyobb lombos fa is található. Az 
Orvosi rendelőt 1969-ben épült hagyományos épületszerkezetekkel két 2/3-ad részében földszintes, 1/3-ad részében 1 emeletes 
kialakítással. A földszinti részen az orvosi rendelők és kiszolgáló egységei, valamint gyógyszertár, az emeleten lakások 
találhatóak. Az épület kisméretű téglafalakkal, betontálcás vasbeton födémszerkezettel épült, lapostetős kialakítással. A 
válaszfalak 10 cm vastag, kerámia agyagú falazóblokkokból állnak, a külső nyílászárók változatos képet mutatnak, acél portálok 
mellett fa gerébtokos, helyenként műanyag ablakok találhatóak, a belső ajtók minden esetben fa tokszerkezetű, farostlemezelt 
papírrácsbetétes lappal szereltek. A helyiségek túlnyomó része mozaiklap burkolatú, a gyógyszertár mellett a gyermekorvosi 
rendelő, és védőnői tanácsadó hely PVC burkolatúak, az emeleti szobákban csaphornyos parketta található. A fűtőhelyiség, 
raktár padlón cementsimítás látható. Az épület fűtését gázkazánok, melegíz ellátását elektromos vízmelegítők biztosítják. A 
hőleadók kétcsöves radiátorok. Az épületet az áramszolgáltató közcélú hálózata látja el villamos energiával. Az épületet jellemző 
bontandó mennyiségek: - bontott műanyag hulladék: 8 m3 - bontott fa hulladék: 38 m3 - vegyes építési- bontási törmelék: 1259,8
m3 - bontott veszélyes hulladék: 3 m3 - bontott fém hulladék: 1800 kg A részletes leírás a bontási műszaki és technológiai 
leírásban található (külön melléklet).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

6900 Makó, Kálvin utca 24. szám alatti 5347 hrsz-ú ingatlan

Igen

Igen

Nem

Igen

45

Nem
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer:1.részszempont (ár) fordított arányosítás, 
2. résszempont (szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás, 3.részszempont (porzó anyag szállítása): közvetlen pontkiosztás. Az 
értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Nem

Nem

Nem

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának 
hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - 
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az 
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Fizetési feltételek: ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 1 számla benyújtására van lehetőség (végszámla
). A finanszírozás módja saját forrás. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt., a 322/2015.(X. 30.) Korm. 
rendelet 32/A.§-a,Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér (alapja: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj), mértéke: a késedelem minden 
megkezdett naptári napja után napi 0,5%-a kötbéralapra vetítetten); Meghiúsulási kötbér vállalkozói díj 20 %-a; Ajánlatkérő előleget 
nem biztosít. Részletes leírás a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M/1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: a) 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII
.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott), végzettséggel és építési szakterületen (általános építmények 
lebontása) szerzett gyakorlattal rendelkezik.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M/1. AT a Kr21.§(2)bek b)pontja: mutassa be azt a szakembert ,akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dok: - a szakember 
bevonására,gyakorlati idejének ismertetésére vonatkozó nyil; - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét 
ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év,hónap megjelöléssel); - végzettséget (képzettséget) 
igazoló dok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyil, tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról 
tudomással bír.A minimumköv szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai 
esetében fellépő időintervallum átfedés, az ua időszak alatt megszerzett szakmai tapaszt nem minősíthető többszörös szakmai tapaszt 
időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapítnak kell lenni az alkalm köv való megfelelés(AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy 
az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalm köv esetén előír). A Kbt.65.§(6) 
bekben foglaltak alapján az M/1.alkalm feltétel esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek. Kr.24.§(1)bek: azokban az esetekben,
amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített AT hivatalos jegyzéke biz, hogy a gazd szereplő megfelel az adott 
alkalm kövnek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik 
tagállamában letelepedett gazd szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT hivatalos listáját vezető 
szervezettől szárm jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az M/1 pontban foglalt igazolási módok helyett. Kbt.65.§(7)bek: 
az előírt alkalm kövnek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására tám is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül.Kbt.65.§(9)bek: a külön jogszabban foglaltak szerint előírt, szakemberek rendelk állására vonatkozó köv, 
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazd szereplő csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. Csatolandó dok:AT a Kbt.67.§(1)bekre figyelemmel, a 114.§(2)bek. alapján arról kell nyil benyújtaniuk az M
/1 pontban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalm köv teljesülnek, illetve a Kbt.65.§(7)bek szerinti esetben az alkalm igazolásában 
részt vevő szervezetnek az AT-vel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést (Kbt.67.§(3)bek).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem

Nem

Nem
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Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) található. 1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.02. 10:00

HU

2018.08.02. 12:00

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

vonatkozó megállapodását. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő 
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás 
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat 
részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 7. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő 
feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 8. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 9. Az 
ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nemmagyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés). 10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban 
foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 11. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az 
eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 12. A jelen ajánlattételi 
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 14. A felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Pintér Kristóf, lajstromszáma: 00936. 15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
16. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell nettó ajánlati ár 10%-a/év, és a megajánlott nettó ajánlati ár 5%
-a/ káresemény mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre 
vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. 17. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell
a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban,
illetve szerkeszthető .xls formátumban is.




