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Ajánlattételi felhívás

www.mazsihisz.hu

Internetcím(ek)

+36 13541535Fax:+36 13023323Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 1413500Fax:Telefon:E-mail:

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

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér tervezett megelőző védmű kiépítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Magyarországi Zsidó Hitközségek SzövetségeAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000738482018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége EKRSZ_
43829994

Budapest HU110 1075

Síp Utca 12

Paszternák Tamás

paszternak.tamas@bzsh.hu +36 1413550/202

Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda EKRSZ_
77790277

Budapest 1055

Balaton Utca 25. IV. emelet 4.

Molnár Judit

drmolnar@mugyved.axelero.net
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45111100-9

45100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés egységes, a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beruházás egységes 
kialakítását és az egyértelmű felelősség vállalást csak az egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér (Dohány utca - Wesselényi utca) 34521/2. hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:160vagy 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:

45000000-7

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Szabadidő, kultúra és vallás

Építési beruházás

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér tervezett megelőző védmű kiépítése

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér (Dohány utca - Wesselényi utca) 34521/2. hrsz. alatt tervezett megelőző védmű kiépítése A 
fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés tárgyát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) részét 
képező Műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, árazatlan költségvetés) tartalmazza.

Herzl téren tervezett megelőző védmű kiépítése



EKR000738482018
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:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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:

70Nettó ellenszolgáltatás (Ft-ban meghatározva)

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)

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér (Dohány utca - Wesselényi utca) 34521/2. hrsz. alatt tervezett megelőző 142 db oszlop védmű 
kiépítése A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés tárgyát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (
továbbiakban: KD) részét képező Műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, árazatlan költségvetés) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45262300-4

45233228-3

45223200-8

1075 Budapest, Herzl Tivadar tér (Dohány utca - Wesselényi utca) 34521/2. hrsz.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (hónapban, min. 36 hónap, max. 60 hónap) 30

Nem

Igen

160

Nem

Nem
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M1.) Az AT-nek az ajánlatban Kbt. 114. § (2) bek. szerint elegendő nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az általa igazolni kívánt, az AF 
III.1.3. M1.) pontjába foglaltan előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívására, továbbá - felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bek. 
alapján - a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében – AT-nek csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek. 
szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát. Eszerint AT-nek 
ismertetnie kell a K.r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az AF megküldésének időpontjától (az AF V.3.) pontjában meghatározott 
időponttól) visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (szerkezetépítési munka) szerinti építési beruházásait (
referenciáit). A K.r. 23. §-ára tekintettel a K.r. 22. § (3) bek. alapján az AF III.1.3. M1.) pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, amelyet az ajánlattevői 
ismertetéshez kell csatolni. Az igazolásban legalább az alábbi adatokat kell megadni: - az építési beruházás tárgyát, amelynek alapján 
egyértelműen megállapítható a közbeszerzés tárgya (szerkezetépítési munka) szerinti referencia, - az építési beruházás összege (
Ft-ban meghatározva) - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével, valamint az eredményes 
műszaki átadás-átvétel dátumának megjelölésével), - a teljesítés helyét, - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím), - a 
szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám), továbbá - nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös 
ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. M2.) Az 
AT-nek az ajánlatban Kbt. 114. § (2) bek. szerint elegendő nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az általa igazolni kívánt, az AF III.1.3. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, 
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban (a jelen Ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában) 
előírt kizáró okok (K.r. 17. § (2) bek.). Az öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból
azt az AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott 
kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) 
pont)

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

AF II.1.7. ponthoz: A kivitelezés egyes részfolyamatai egymásra épülnek, a feladatok jellegük miatt egymástól elválaszthatatlanok. A 
kivitelezés térbeli és időbeli organizációja összehangolt munkavégzést igényel, amely munkaszervezés egy ajánlattevő (továbbiakban: 
AT) esetében hatékonyabb.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók: Nem

Nem

Nem
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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

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK rendelkezik a szerződés teljesítésének anyagi fedezetével. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés, elszámolás pénzneme forint (HUF). Az 
ajánlati árnak 10 (Tíz) % tartalékkeretet kell tartalmaznia AK a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatási díj 5 (öt) %
-ának megfelelő összeg erejéig biztosítja az előleg igénylés lehetőségét, a Kbt. 135. § (7) bek., illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. §
-a szerint. AT 1 db részszámlát nyújthat be a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32. §-a, valamint az AT által összeállított Pénzügyi ütemterv 
szerint a kivitelezés legalább 50 %-os készültségi fokát követően. A számlabenyújtás feltétele az AK által kiállított teljesítésigazolás. Az
igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése utólag, átutalással történik. A kivitelezési munkák a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. 
b) pont alapján nem tartoznak a fordított adózás szabályainak hatálya alá. A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező 
Vállalkozási Szerződés tartalmazza.

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

a) Késedelmi kötbér mértéke: 0,2%/ nap, alapja a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatási díj. b) Hibás teljesítési 
kötbér: mértéke: 20 %, alapja: a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatási díjból a hibás teljesítéssel érintett 
munkarész nettó értéke. c) Jótállás: Minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás 
jegyzőkönyvben igazolt hiba-, és hiánymentes teljesítés lezárásának időpontja. A jótállás időtartama értékelési részszempont. d) 
Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatási díj 5 %-a e) Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélkül 
számított teljes nettó ellenszolgáltatási díj 5 %-a A szerződésben előírt biztosítékokra vonatkozó részletes információkat a KD részét 
képező vállalkozási szerződés tartalmazza. A d) és e) pontban meghatározott teljesítési és jótállási biztosítékra a Kbt. 134. § (4)-(5), (6) 
bek a) pontja, a (7) és (8) bekezdései alkalmazandók.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M1.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF megküldésének időpontjától (AF V.3.) pontjában meghatározott időponttól) 
visszafelé számított öt évben befejezett, 1 db, eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgyának (szerkezetépítési
munka) megfelelő legalább 30 millió forint összegű kivitelezésére vonatkozó referenciával. A referencia akkor tekinthető az AF 
megküldésének időpontjától (AF V.3.) pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított öt éven belül megvalósítottnak, ha a 
teljesítés időpontja, az eredményes műszaki átadás-átvétel, erre az időszakra esik és a referencia legfeljebb nyolc éven belül 
megkezdett építési beruházásra vonatkozik. M2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/
2013.(VII.11.) Korm. rend. MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, amely szakember szerkezetépítési munkára vonatkozó 36 hónap szakmai 
gyakorlattal rendelkezik

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Műszaki és szakmai alkalmasság követelmény M2.) pontjába foglaltan előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívására, 
továbbá - felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bek. alapján – a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása 
érdekében – AT-nek csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes 
adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát. Eszerint AT-nek a K.r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberének 
megnevezését, végzettségét, szakmai tapasztalatát (gyakorlatát), akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetéshez igazolásként 
csatolni kell: - a szakember saját kezűleg aláírt és két tanú aláírásával ellátott nyilatkozatát a rendelkezésre állásról és az AT/ 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által közölt végzettségéről, szakmai gyakorlatáról, csatolva a végzettséget igazoló 
dokumentum(ok) egyszerű másolatát. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), és (9) bek. alkalmazandók.

Nem

Nem

Nem
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1. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot AT-nek kell viselnie. A jelen 

V.2) További információk

Az ajánlati biztosíték befizetésének teljesítésének módjára vonatkozó 
további információkat a KD II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

11707024-20262095-00000000vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

300.000,- FtAz 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.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Nem

Kbt. 115. § (1) bekezdése

2018.10.09

Ajánlatkérő az ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tervezetten egy tárgyalási fordulóban, együttesen kíván tárgyalni, de fenntartja a 
jogot, hogy a tárgyalás lezárása előtt további tárgyalást rendeljen el. A tárgyalás során Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki 
tartalmáról, és a szerződéses feltételekről kíván tárgyalni. A tárgyaláson kizárólag cégjegyzésre jogosult személy(ek), vagy általa/
általuk írásban meghatalmazott személy(ek) vehetnek részt, és tehet(nek) nyilatkozatot. A tárgyaláson igazolni kell a 
személyazonosságot, valamint adott esetben a képviseleti jogosultságot meghatalmazás útján, amennyiben az, az ajánlatban nem 
szerepel. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő Ajánlattevő, mind pedig az Ajánlatkérő képviselői aláírnak, 
legkésőbb a tárgyalást követő 2 munkanapon belül. Az esetleges további tárgyalások az első tárgyalással megegyező szabályrendszer 
szerint zajlanak. Az első tárgyalás időpontja 2018. október 9. 10.00 óra A tárgyalás helyszíne: 1075 Budapest, Síp utca 12. III. 48. 
szám alatti tárgyaló
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül AK nem tehető felelőssé, kötelezetté ezen költségekkel kapcsolatban. 2. Az 
ajánlathoz csatolnia kell 2.1. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja, Kbt. 65.§ (7) bek., Kbt. 66. § (2), (5) bek., Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti
nyilatkozatokat, dokumentumokat, valamint - az alkalmassági igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában - a K.r. 17.§ 
(2) bek. szerinti nyilatkozatot, dokumentumot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell adott esetben. 2.2.Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében -, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, változásbejegyzési eljárás hiányában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot. 2.3. 
Műszaki és Pénzügyi ütemtervet, és a megvalósítás Organizációs tervét. AK előteljesítést elfogad. Az Ütemtervek, és az 
Organizációs terv a nyertes AT vállalása alapján a szerződéskötés időpontjára aktualizálásra kerülnek. Az Ütemtervek és az 
Organizációs terv elkészítésének további részletes feltételeit a KD II.2.1.24. pontja és a Vállalkozási Szerződés tartalmazza. 3. 
AK a K.r. 30.§ (4) bek. és a 39.§ (3) bek. alapján tájékoztatja AT-t, hogy az AF III.1.3. tekintetében a K.r. 28. § (3) bek. és 37. § (3)
bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg AT alkalmasságának feltételeit és 
igazolását. 4. AK a KD II.19.pontban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást 
kaphat a Kbt.73.§(4)bek. szerinti követelményekről, amelyeknek AT a teljesítés során meg kell feleljen. 5. AK a Kbt.71.§ (6)bek. 
alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt (GSz) von be az eljárásba, és e GSz.-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 6. AK 
a Kbt.112.§ (1) bek. b) pont alapján élni kíván a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-ben foglalt lehetőségekkel. 7. AK nem teszi lehetővé a nem 
közös AT nyertes, valamint a közös AT nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK üzleti társulások 
ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a KD I.6. pontja tartalmazza. 8. A képviseleti jogosultság 
igazolására vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza. 9. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját. 10. Az 
értékelés szempontja: a Kbt.76.§ (2) bek. c) pontja. Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-11. Az ajánlatok 
értékelésének Kbt.76.§ (9) bek. d) pontja szerinti módszere: a KH a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016.12.21.) szerinti arányosítás módszere. 11. FAKSZ: dr. Molnár Judit 
(Ljszám:00207). 12. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára: 12.1. csatolja nyilatkozatát, 
hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3.§(1)bek. 1.p. szerinti átlátható szervezetnek minősül; 12.2. 25 millió HUF/év és 5 millió HUF/kár 
összegre „C.A.R.” felelősségbiztosítást kössön, vagy a meglevő biztosítását erre az összegre kiterjessze, vagy a nettó 
ellenszolgáltatási díj értékében projektbiztosítást kössön; 12.3. a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsájtsa. Fentiek 
elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 13. A tárgy szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. 
alapján feltételes közbeszerzés. 14. Az AF által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.




