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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

[>3 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 14-ei rendes, nyíÍt üÍésére

Hiv. szám: DV/1190/2021. Tárgy: Javaslat "Dunavarsányi Bölcsőde közműellátása"
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019
"Onkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében"
elnevezésű pályázati felhívásra, Uj négy csoportszobás bölcsöde építése Dunavarsány Városban címmel. A
Bölcsőde építése folyamatban van. A támogatás ugyanakkor nem biztosít fedezetet a külsö közművek
megépítésére. Az ingatlan közműellátása érdekében az ivóvizellátás és a szeimyvízelvezetés kiépítése
Oiikonnányzatunk feladata. A beruházásjogeros építési engedélyes tervei rendelkezésünkre állnak.

A tervek szerint előirán zottmenn isé ek:

- Vízellátás: 503, 8 fm D200 KPE PEIOO SDR17 vizvezeték építése, 1, 5 fm Vízvezeték védőcső DN300
KG-PVC építése, 2 db új Kildfeletti tűzcsap épitése,
- Szennyviz: Szennyviz átemelő átalakítása, 2 db Flygt Concertor XPC N100-5400 gyári vezérlő
rendszerrel beépítése, 1 db frekvenciaváltó beépítése.
(A műszaki dokumentáció annak terjedelme miatt a bizottsági ülésen tekinthetö meg.)

Az ajánlatok beadásának határideje 2021. szeptember 29-e 12:00 óra. A kivitelezés 60 napot vesz
igénybe. A beruházás becsült érték nettó 109.980.460 Ft. A beruházás fedezete a 2021. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.

A Kbt. előirásainak megfelelően az eljárás során a részajánlattétel lehetősége két részben biztositott.
Külön ajánlatot várunk a vízellátásra, illetve a szennyvízre.

A beszerzés értékére tekmtettel a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására van lehetoségünk. Ez az eljárás legalább öt ajánlattevő egyidejű
közvetlen felkérésével indul. A Kbt. előirásai szerint ebben az eljárásfajtában alkalmassági követelmények
nem (rhatók elő.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékeléskor a jótállás vállalt mértéke
20, a teljesítésbe bevomú terrezett szakember többlet szakmai tapasztalata 10 és az ajánlati ár 70-es
súlyszámmal kerül figyelembevételre.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd,
Malom u. 18., képviselÍ: Kovács Gábor ügyvezetö) bÍzzuk meg.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a yfiunavarsányi Bölcsode közmüellátása" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásat a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

b) megbízza a "Dunavarsányi BSlcsöde közmuellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.)
nettó 600. 000, - Ft összegben a 2021. évi költségvetés terhére, és felhatalmazza a Polgármestert
a megbizási szerződés aláírására.

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
. BARNES-BAU Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 90.)
. EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca 20.)
. Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.)
. KONSTRUKTOR Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.)
. THERMIN Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e.)

A határozatí javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság,

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és míiszaki osztályvezetö

Melléklet: Ajánlattételi feüiivás

Dunavarsiny, 2021. szeptember 6.
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EJ ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKROO 1082012 021
E 10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés Dunavarsányl Bölcsőde közműellátása
tárgya:

Ajánlatké) ő Dunavarsány Város Onkormányzata
ncve:

1. 1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név; Dunavarsany Város Onkormányzata Nemzeü azonosítószám 15730875213

Postei cim: Kossuth Lai°s utca ls-

Város; Dunavarsány NUTS-kód; HU12° Postai irányítószám: 2:i3fi Orszag: Magyarorszag

Kapcsolattartó személy: Gergőné Varga

E-mall: titkarsagOdunavarsany.hu Telefon:

Internetcím(ek)

A2 ajánlatkéro általános rime, (URL) www.dunavarsany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

+36 24521040 Fax:

Tünde

+36 24521056

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név; KPG C°nsult Tanácsadó és Szolgáltatú Kft. Nemzeti azonosítószám 12885952213

Posteirim: MalomUtcalS.

Város; ceSléd NUTS-kód, HU12° Postei irányítószám: 270° Ország: Magyarorszag

Kapcsolattortó személy; Kovács Gib°r

E-mall; kpgconsult@t-onlme. hu Telefon: +36 53500956 Fax:
+36 53500957

Intemetcím(ek)

Lebonyolító címe:

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001082012021 2021. 08. 31 15:42:51



1. 2) Közös közbeszerzés

1. 2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerzödést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

Nem

Nem

1. 3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

1. 3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

1.4) Fő tevékenység

Fő tevekenyseg Altalános közszolgáltatások

11. 1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

11. 1) Meghatározás

11. 1. 1) A szerződés típusa:

11. 1.2) Fő CPV-kód;

45231000-5

Epítési beruházás

11. 1, 3) A szerződés tárgya: Dunavarsányi Bölcsőde közműellátása

11. 1.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Víz. Vízvezeték építése 503,8 fm D200 KPE PEIOO SDR17 vízvezeték építése, 1,5 fm Vízvezetékvédöcső DN300 KG-PVC
építése, 2 db új földfeletti tűzcsap építése, a hozzá kapcsolódójárulékos munkákkal együtt kompletten.
2. rész: Szennyvíz. Szennyvíz átemelő átalakítása, 2 db Flygt Concertor XPC N100-5400 gyári vezérlő rendszerrel beépítése, 1 db
frekvenciaváltó beépítése, a hozzá kapcsolódójárulékos munkákkal együtt kompletten.

(az építési beniházás jellegének megfelelően)

11. 1. 5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesftés határideje;

n. l. 6)Atel. |e8Ítéshelye: 1. resz: Dunavarsány, 3702/2. 3705/2, 0312/11, 0314/11 0312/8 0132/7, 0134/12, 0132/5, 0134/13, 0132
,2, 0132/15, 0132/16, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20, 4675 hrsz.
2. rész: Dunavarsány, Csorba D. - Gömöri F. utcai átemelő

Igen

valamennyi részre

11. 1. 7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van

Ajánlatok benyújthatók

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja ajogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

EKROO 1082012021



11. 2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Víz)

11. 2) A közbeszerzés ismertetése

11. 2. 1) Rész száma, elnevezése:

11.2.2) Továbbl CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45231300-8

11. 2. 3) Ateljesítés helye:

NUTS-kód;

HU120 Pest

A teljesítés helye: Dunavarsány. 3702/2, 3705/2, 0312/11. 0314/11. 0312/8, 0132/7, 0134/12, 0132/5, 0134/13, 0132/2,
0132/15, 0132/16. 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20. 4675 hrsz.

11. 2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Víz. Vízvezeték építése 503,8 fm D200 KPE PEIOO SDR17 vízvezeték építése, 1, 5 fm Vízvezeték védőcső DN300 KG-PVC
építése, 2 db új földfeletti tűzcsap építése, a hozzá kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kompletten.

(a2 épftésí beruházás jellege és mennyisége, illetve az ígények és követelmények meghatározása)

11. 2. 5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Minóségi szempont:

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség

1. Többletjótállás vállalása (egész hónapokban, 0-24 hónap) 20

Igen

2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelŐs műszaki vezető szakeraber többet
szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

10

Költség szempont:

Ar szempont:

Nem

Igen

Megnevezés

3. Nettó ajánlati ár (HUF)

11.2.6) Becsült érték:

Erték áfa nélkül: Pénznem:

Súlyszám /Jelentőség

70

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegáUapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsűlt Összértéke)

11. 2. 7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer idötartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

11. 2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

EKROO 1082012021
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Elfogadhatók változatok (altematív ajánlatok)

11. 2. 9) Opciókra vonatkozó infonnáció

Opciók:

TT-2-101 Tnformáció az elektronikus katalóousokról

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

Nem

Nem

Nem

Nem

II.2. 11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2. 12) További információ:

A teljesítési határidő a szerzŐdéskötéstől számítódik. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az átadott engedélyek
szerint egyes kivitelezési munkák más beruházás keretében készülnek el. A tárgyi beruházás keretében elvégzendö feladatok a
tervlapokon és a kiegészítő műszaki leírásban valamint a költségvetési kiírásban keriiltek pontositásra.

11. 2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Szennyvíz)

11. 2) A közbeszerzés ismertetése

11. 2. 1) Rész száma, elnevezése: 2 ~ szeDnyviz

11.2.2) Továbbl CPV-kód(ok);

Fő CPV-kód:

42122420-0

45231300-8

11.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU120 Pest

2. rész: Dunavarsány, Csorba D. - Gömöri F. utcai átemelő

11. 2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2. rész: Szennyvíz. Szennyvíz átemelő átalakitása, 2 db Flygt Concertor XPC N100-5400 gyári vezérlő rendszerrel beépítése, 1 db
frekvenciaváltó beépítése, a hozzá kapcsolódójárulékos munkákkal együtt kompletten.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, ílletve az ígények és követelmények meghatározása)

11. 2. 5) Ertékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Hinőségi szempont:

Megnevezés Súlyszám /Jelentöség

1. TÖbbletjótállás vállalása (egész hónapokban, 0-24 hónap) 20

Igen

2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember többet
szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

10

Költség szempont:

EKR001082012021
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Igen



Ar szempont:

Megnevezés

3. Nettó ajánlati ár (HUF)

11. 2. 6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Súlyszám /Jelentőség

70

Pénznem:

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

11.2. 7) A szereődés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma ~ Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

11.2.8) Változatokra <alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (altematív ajánlatok)

11.2.9) Opctókra vonatkozó információ

Opriók:

11.2. 10) Információ az elektronikus katalógusokról

60

Nem

Nem

Nem

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

11.2. 11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Nem

Nem

11.2. 12) További információ:

A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítódik. Az ajánlatkérő felhíyja az ajánlattevok fígyelmét, hogy az átadott engedélyek
szerint egyes kivitelezési munkák más beruházás keretében készülnek el. A tárgyi beruházás keretében elvégzendő feladatok a
tervlapokon és a kiegészítő műszaki leírásban valamint a költségvetési kiírásban kerültek pontosításra. Az ajánlatkérő felhíyja az
ajánlattevők figyeünét, hogy a teljesítési határidő a szennyvíz átemelő 30 napos próbaüzemével együtt értendő.

III. 1) Részvételi feltételek

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

III. 1) Részvételi feltételek

III.1. 1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek
tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt tízáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. §(1)bek. k)pont kb) pontját egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a különjogszabályban meghatározottak
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is [Kbt. 114. § (2) bek. ] 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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartaímú nyilatkozat csatolása szükséges
[321/2015. (X. 30. ) Kr. 13. §]. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők fígyelmét, hogy a Kbt. 69. § (lla) bekezdése is alkalmazásra kerül.

III. 1.4) Aszerződés biztosítékai:
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Jótállás: legalább 36 hónap,
Késedelmi kötbér: 0, 5 %/nap,
Meghiúsulási kötbér; 15 %,

Jótállási biztosíték 2, 00 %.

Részletek a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

AJótáIIásl kötelezettségek teljesftésének biztosítékául a nyertes ajánlattevő / Vállalkozó Jótállísi biztositékot nyújt, melynek mértéke
az áfa nélkül számított szerzddéses ár 2, 00 százaléka. A biztosítélt rendelkezésre bocsátható az előírt osszegnek az ajánlatkéró /
Megrendelö fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával. pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosftásával, vagy biztosftási szerződés alapján klállított - készflzető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Ajótállási biztosítékot a műszaki átadásátvétel időpontjától ajótállási Idő
leteltéig kell biztosítani.

III. 1. 5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltetelel és /vagy hlvatkozás a vonatkozó Jogszabályl rendelkezésekre:

Az ajánlatkéré nem határoz meg tartalékkeretet. A számlák kifizetése utófinanszírozással törtéuik. AJánlatkérő eloleget biztosít a Kbt.
135. 5 (7) bekezdésének megfelelően. legfeljebb a nettó ajánlati ár 5 százalékának megfelelo összegbea. Az ajánlatkéro biztositja
réazszamlak benyújtásának a lehetőségét az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. A nyertes ajanlattevőjogosult a 25 százalékos,
az 50 százalékos és a 75 százalékos készültségi fok elérését követóen részszámlát kialh'tani az elvégzett és muszakl ellenór által
Igazolt teljesftésről. A végszámla a slkeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Az előleg levonása a végszámlából
arányosan torténik.. A számla benyújtására és teljesítésére az ajánlatkéró a Kbt. és a 322/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet elóírásalt
alkalmazza. Fizetési határidő 30 nap. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a formt. A részletes flzetésl feltételeket a
közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. 1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV. 1) Meghatározás

IV.1. 1) Az eljárás fajtája

Nyilt eljárás

Gyorsított eljárás

Tárgyalásos eljérás

IV. 1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximálís létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó informáctók

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről;

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

IV. 2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2. 1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi kozzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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(KE-szám/évszám)

IV. 2.2) Ajánlattételi határidö

2021. 09. 29 12:00Dátum, helyi idő; ^i. ^. ^ a:vu "ra/perc

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

HU

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban; vagy napban; uü (az ajánlattételi határídő lejártától számítva)

IV. 2. 5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő:
2021.09.29 14:00

óra/perc

V. 1-2) Kiegészítő információk

V. szakasz: Kiegészítő információk

V. l) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem

V.2) További informáclók

1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására ajelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzési
dokumentumban előírtak is irányadók.

2} Ha valamely nyilatkozatmmta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kttöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai
vonatkoznak.

3) Ajánlatkérő a közbeszeraési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint az eljárás eredménytelenné
nyüvám'tására okot adó körülményt.
4) KözÖs ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges
felelősségváUalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását,
részesedésük %-os arányait, és a képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás
közöttí megállapodásának egy példányát.
5) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6} Az ajánlatok értékelési szempontok szerintí tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa O pont, felső
határa 100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja: 1. - 2. részszempontok egyenes arányosítás, 3.
részszempont fordított arányosítás. Részletek a dokumentációban.
7} Az ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében kiköti, hogy legalább 36 hónapjótállás vállalása kötelező. Az értékelés során
az ezt meghaladó jótállási vállalások kerülnek értékelésre legfeljebb 24 hónap többletjótállásig, mely a maximális pontszámot
kapja. A 24 hónapot meghatadó többletvállalás szintén a maximális pontszámot kapja. A O hónapos megajánlás O pontot kap.
8} Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében a többlet szakmai tapasztalatot értékeli legfeljebb 24 hónapig, mely
a maximális pontszámot kapja. A 24 hónapot meghaladó többíet szakmai tapasztalat szintén a maximális pontszámot kapja. A O
hónapos megajánlás O pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő a többlet szakmai tapasztalat értékét O hónapban határozza meg,
nem kell szakmai önéletrajzot benyújtania. Az Ajánlatkérő felhíyja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a felelös műszaki vezető
bemutatása feltétele a vállalkozási szerződés megkötésének, abban az esetben is, ha a többlet szakmai tapasztalat értéke O
hónapban került meghatározásra.

9) Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát,
aláírásmintáját.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
11} Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének
visszalépése esetén vele köt szerződést.

12) Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel az EKR kitöltési
szabályaira (karakterszám korlátozás)

13} Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

14) Az ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi a szerződés teljesítése során keletkező, szerzőijogi védelem alá eső alkotáson az
ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
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szerez, továbbájogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

SeSSST aiáriat valamely reszét üzleti tltokká mmő8fti- kote'es a'án'atáh°- "- ° ^ 44. S (1)

V. 3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
V. 3) Az ajánlattételi felhívás megkűldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

A^uropa!UMÓS'.aKbt- annakvéSr^ajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.'
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