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Felhívás

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

www.kozbeszmagister.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 703666404Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

http://tat.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 33514520Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó 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

Tát Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Tát kerékpárút TOPKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000618232019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Tát Város Önkormányzata EKRSZ_
46914246

Tát HU212 2534

Kossuth Lajos Utca 15.

Turi Lajos

polghivatal@tat.hu +36 33514510

KÖZBESZ MAGISTER Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
91333386

Tiszaszőlős HU322 5244

Deák Ferenc Utca 1.

Fülöp Gyula

drfulopgy@gmail.com
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, a jelen szerződés tárgyának mennyiségi és az egyes 
munkanemek szerinti megosztása sem lehetséges. A feladatok szakmailag és műszakilag szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Tát 073/4,042/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/
17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/
12 hrsz-ek

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy 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:

45233162-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Tát kerékpárút TOP

Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat 
keretében A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt
) települések határáig tart. A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+
525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét 
vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül. Kerékpárút: a) a kerékpárút tervezési 
osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C. b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m. c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése 
egyoldali, 2,5 %-os. d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %. e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11% 
Útépítés: a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C. b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m. c)
a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %. d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %. e) Legkisebb hosszesés:
0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 % A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a 
műszaki dokumentációban foglaltak szerint. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

150

Tát kerékpárút TOP
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Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

701. Teljes nettó vállalkozói díj

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat 
keretében A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt
) települések határáig tart. A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+
525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét 
vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül. Kerékpárút: a) a kerékpárút tervezési 
osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C. b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m. c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése 
egyoldali, 2,5 %-os. d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %. e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11% 
Útépítés: a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C. b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m. c)
a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %. d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %. e) Legkisebb hosszesés:
0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 % A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a 
műszaki dokumentációban foglaltak szerint. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU212 Komárom-Esztergom

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233000-9

45232452-5

45232451-8

45221250-9

45112700-2

Fő CPV-kód:

Tát 073/4,042/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/
17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/
12 hrsz-ek

Igen

Igen

2. Többlet jótállási idő 10

3. Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) 20

Nem

Igen
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

II.2.12) folytatása: Egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás 
hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

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

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell 
a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára 
vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. A Kbt. 62. (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról
vagy annak hiányáról. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési 
eljárásában 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 ajánlatkérő – 
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése 
kapcsán.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (
1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely a) a Kbt. szerint és fent 
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be. Az 
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap). A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).

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

Részajánlattétel mellőzésének indokolása: az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros 
összehangolást igényel. Több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni a különböző kivitelezők munkáját. A rendelkezésre álló,
kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai a lehetséges forgalomkorlátozások miatt szorosan egymásra 
épülnek. Folyt:III.1.1

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban: 150

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK a Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése projekt megvalósításának az ellenszolgáltatását a TOP-3.1.1-16-
KO1-2017-00002 számú projekt forrásából finanszírozza. A támogatás intenzitása 100,000000%. Az AK, a szerz.kötés és a kifiz 
pénzneme: HUF. Tartalékkeret nincs. Fizetési ütemezés: a) előleg: Váll. a Vállalkozói Díj 10 %-a mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135. 
§ (8) bekezdése alapján. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25% mértékű,
25%-os készültségi fokának elérését követően. c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25% mértékű, 50%-os készültségi 
fokának elérését követően. d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25% mértékű, 75%-os készültségi fokának elérését e) 
végszámla: A végszámla a jelen felhívás 4) A közbesz tárgya, mennyisége pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű 
teljesítését követően nyújtható be a fennmaradó ellenérték erejéig. Folyt: IV.1.3 pont

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

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 1 
%-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a. A 
kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza. Meghiúsulási kötbér: a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói 
díj. Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 24 hónap, 
szerződéstervezetben részletezettek szerint (ajánlattevő vállalása szerint, a többlet jótállás mértéke egyben értékelési részszempont is.
) Jólteljesítési biztosíték: folytatás III.1.3) pontban

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. III.1.4) pont folytatása: Jólteljesítési biztosíték: 
mértéke: 5%, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (3) és (6) bekezdés a) pontja – a b) pont alapján készfizető kezességi formában - 
szerinti formában; a jótállási időszak lejáratát követő 45. napig kell rendelkezésre kell állnia. A jótállási időszakon „túlnyúló” biztosíték
, kifejezetten csak okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik, egyebekben a biztosíték a biztosított cselekmény bekövetkeztekor
felszabadításra kerül. A jólteljesítési biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak 
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően (legfeljebb a jótállási időszak +45 naptári napig) folyamatosan
rendelkezésre kell állnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell 
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján. Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. AK jelen közb. elj.ra a Kbt. 41. § (3) bek alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi elj.ban való részvétel 
előfeltétele az EKR rendszerben történő ATi regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel. 2. Az 
ajánlatok felbontása: Az AT határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az AT határidő lejártát követően, 
2órával később kezdi meg. A bontás szab.it a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-16. § tartalmazza. 3. Az ajánlat benyújtásának címe 
és módja: Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bek.i, ill szükség esetén a 424/2017. Korm. r.16. § (2)-(3) bek szerint jár el. 
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap 
kitöltésével kell megtenni. 5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyil.ot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is 
szükséges). 6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). 7.
EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill http://nekszt.hu/tamogatas/ 8.. Az 
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 
meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/
szignómintáját is. 9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az 
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 11. Az 
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az 
értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: Valamennyi szempont esetében arányosítás. 
Részletek az útmutatóban. 12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a 
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 13. A 
nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra 
vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára legalább 15.000.000,- Ft összegű 
káreseményenkénti és 30.000.000,- Ft éves kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás 
megkötésére és fenntartására. 14. A jólteljesítési biztosíték határidőben való rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban az 
ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 134. § (5) bek alapján. 15. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a 
rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) 

V.2) További információk

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)vagy 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

III.1.5) pont folytatása: Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (8) bekezdése, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakra. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező szerződéstervezet tartalmazza.

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Nem

2019.05.29 09:00

HU

60

2019.05.29 11:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

bekezdésére figyelemmel, továbbá a 3. értékelési részszempontban megajánlott környezetvédelmi-fenntarthatósági megajánlás 
szakmai ajánlatnak minősül. 16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését és nm alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) 
pontja szerinti eredménytelenségi okot. 17. FAKSZ:dr.Fülöp Gyula(00880)




