
EKR000360582018

Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:101NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ddnp.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72/517-229Fax: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

Kikerics panoráma sétányKözbeszerzés 
tárgya:

Duna-Dráva Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:
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45210000-2

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Műszaki-gazdasági szempontból önálló funkcionális egység. Egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert képeznek. Részekre
történő ajánlattétel az ésszerűség ellen hatna, veszélyeztetné a határidőben,megfelelő színvonalon történő megvalósítást.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

NUTS-kód: HU231 Továbbiak "II.2.3) A teljesítés helye:" cím alatt.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:330vagy 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

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Építési beruházás

Kikerics panoráma sétány

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő „Kikerics panoráma sétány” és fogadóépület kivitelezése és egyéb munkák 
ellátása. Az építési beruházást a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint 
kell elvégezni. A tárgybéli kivitelezési munka hatósági engedélyköteles tevékenység. A műszaki dokumentáció részeként kiadásra 
kerülnek az erre vonatkozóan kiadott jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek. További részletek II.2.4.alatt karakterkorlátozás 
miatt.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-0003
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

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)

Az elvégzendő munkák főbb mennyiségei az alábbiak: „Kikerics panoráma sétány”: fém szerkezeti elemeket tartalmazó mesterséges 
sétány építmény, (rozsdamentes fémrács járófelületek, lépcsők, korlátrendszer, kilátópont, kiszélesedő pihenők), egykori kőfejtő 
peremének teljes hosszán, sziklára-talajra ültetve, állandó látogatói igénybevételre, 389,13 m nyomvonalon a talajtól és növényzettől 
elemelve, beton pontalapokra rögzítve vagy sziklára dübelezve. „Kikerics panoráma sétány" belépőpontjaként szolgáló fogadóépület a 
Szoborpark területén: meglevő föld alatti tárolóhelyiséget (nettó alapterület: 22,95 m2) is magába foglaló, új (nettó alapterület: 117,96
m2) látogatói fogadótér kiegészítő helyiségekkel (pénztár, ajándékpult, WC-mosdó, alkalmazotti pihenőszoba, tárolóhelyiség) 
létesítmény (összes nettó alapterület: 140,97 m2). Részben talajszint alatt épülő, falazott, monolit vb. födém szerkezetű felépítmény, 
járható tetővel, szerelt szálcement-lap homlokzatburkolattal. Tüzivíz tároló, zárt szennyvíztároló és térburkolatok az épülethez 
kapcsolódóan. Szoborpark területén a látogatók által nem járható terület alacsony, épített kordonnal történő elkerítése. Nyertes 
ajánlattevő feladatát képezik a munkavédelmi terv, biztonságtechnikai, valamint az egészségvédelmi terv elkészítése. CPV: 45000000-
7 Építési munkák 45210000-2 Magasépítési munka 45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése 45212300-9 Művészeti és 
kulturális épületek kivitelezése 45223210-1 Acélszerkezetek építése A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Továbbiak a KD-ben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45223210-1

45212300-9

45212100-7

237.610/1944. és a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet alapján védett: a Szársomlyói természetvédelmi 
terület része, az 5/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 36 
hónap, max. 60 hónap) (Hónap)

10

3.1. Környezetvédelmi vállalások a kivitelezés vonatkozásában. Az esetlegesen 
keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen 
tartása (igen/nem)

10

3.2. Környezetvédelmi vállalások a kivitelezés vonatkozásában. Az építés közben 
keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem)

10

Nem

Igen
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Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint 
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § 
i) pont ib) alpontjában, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési 
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt 
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön 
felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. Továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek ki
kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő a - Kbt. 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló űrlap segítésével nyújtja be.

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

Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Kifizetés:2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.)Kormányr.szt. Szerződés összegének finanszírozása az ERFA-ból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból történik. Projekt címe KEHOP-4.1.0-15-2016-00033.Támogatás intenzitása:100%.

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 információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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:/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

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

330

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 azonosító sz.
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Szerződés egyösszegű (átalányáras).Kifizetés AK által teljesítési igazolással elismerten,hiba és hiánymentes,szerződésszerű teljesítés 
után,Ptk.6:130.(1)-(2)bek,Kbt.135.§(1)–(3)és(5)bek.szt átutalással. Ha AT teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015.Korm.r.32
/A.§-ban,és a 32/B.§-ban meghatározottak irányadóak. AT 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát, 1 db végszámlát nyújthat be.A Kbt. 135
.§(7)bek.szt a szerződésben foglalt,teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg mértékű előleg. Előleg kifiz. 322/2015.
Korm.r.30.§(1)bek.szt. Előleg elszámolása 100%-ban végszámlában. Ajánlattevő az első részszámla kibocsátására – a 322/2015 (X.30) 

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

Késedelmi-,meghiúsulási-,hibás teljesítési kötbér, jótállás, teljesítési és jótállási biztosíték. Karakterkorl.miatt KD-ben a továbbiak. 
Karakterkorl.miatt III.1.5)pont folyt.Végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti–áfa nélkül számított–ellenszolgáltatás 25%-
ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os 
készültségi szintjének elérésekor. Végszámla benyújtásának feltétele:sikeres műszaki átadás-átvétel,munkaterület rendeltetés szerinti 
AK-nek történő birtokba adása,és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.Tartalékkeret nincsen.ÁFA mértéke:mindenkor 
hatályos jogszabályok szerint.Közbeszerzési elj.építési engedélyköteles tevék.,így számlázás a számviteli-,ill.adózási jogszabályoknak 
megfelelően,"fordított ÁFA"szab.szerintha AT kapcsán teljesül a 2007.éviCXXVII.tv.142.§.(3)bek.ben előírt feltétel.Ezen részek 
tekintetében,2007.éviCXXVII.tv.142.-a alapján az ÁFÁ-t AK fizeti meg.TovábbiakKDben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

AK a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél 
szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. AK úgy határozta meg az ajánlattételre felkért AT-ők körét, hogy csak azokat a 
gazdasági szereplőket kérte fel, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt. Tehát az AK csak a teljesítésre képes, 
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küld(ött) eljárást megindító felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva jár(t) el. Karakterkorlátozás miatt a "V.2) További információk:" folytatása: AK tájékoztatja az
AT-ket, hogy a Kbt.70.§(1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni,az elbírálást olyan 
időtartam alatt fogja elvégezni,hogy az AT-nek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor 
kerüljön. Szerződéskötés tervezett időpontja: AK rögzíti,hogy a Kbt.131.§(6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az AK a 
szerződést az ajánlati kötöttség Kbt.131.§(5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni,azzal,hogy a szerződés nem köthető 
meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, 
hogy tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás pályázati támogatással valósul meg, amelynek részletes műszaki tartalma még
nem került a támogató által jóváhagyásra, az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, így a projekt részletes 
műszaki tartalmának támogató általi el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. 14.Eljárást megindító felhívásban,KD.ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII.tv.(azaz a 
Kbt.) irányadó. 15.Rövidítések:AT=Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok. Karakterkorlátozás miatt a KD-ben
a továbbiak.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasságot.

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

szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő 
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. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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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

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

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

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Korm.rendelet 32§ (4) bekezdésének is megfelelően - 25 %-ot elérő, megvalósult teljesítés esetén jogosult.2. részszámla kibocs. 
legalább 50%-os készültségi fok elérését követően. 3. részszámla kiállítására legkésőbb 75%-os készültségi fok elérése esetében. 
Karakterkorlátozás miatt a III.1.4) pontban a továbbiak.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.09.03 08:30

HU
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Garancsy Georgina (00229) 2.KD rendelkezésre bocsátásának módja,
határideje,beszerzési helye:AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§(1) bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett 
egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.Kbt.39.§(1) bek.ben foglalt előírásra való tekintettel 
a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül,korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen 
kerülnek rendelkezésre bocsátásra.Rendelkezésre bocsátás módja:AK A KD-Ot az EKR-ben az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek.KD másra nem ruházhatók. 3.AK az eljárás során a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.r.valamint az építési beruházások,valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.)Korm.r.,továbbá 
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.r. előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4.AT 
nem tehet többváltozatú ajánlatot. 5.Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt, figyelmmel a Kbt. 71. § (6) bek.re. 6.Ajánlatokat 
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017(XII.19
.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján.Bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.)Korm.r.15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók. 7.AK nem 
alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t. 8.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját. 9.AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi 
lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság,ill.jogi személy(
projekttársaság) létrehozását. 10.Ajánlatok összeállításával,benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt terheli. 11.AK helyszíni 
bejárásra biztosít lehetőséget.Időpontja: 2018.08.14., 9:00 óra. Helyszíne: Nagyharsányi Szoborpark (GPS koordináták: 
45.856184, 18.430996). 12.A szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétel: AT csatolja nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a szerződéskötésre rendelkezni fog az alábbi érvényes jogosultságú szakemberekkel: - 1 fő,
„MV-É” kategóriájú, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultságú szakember;
vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és 3 év szakmai gyakorlati idővel 
rendelkező szakember (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész 2. sor MV-É részszakterületű felelős 
műszaki vezető), - 1 fő, „MV-M” kategóriájú, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező szakember; vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és 
3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 2. rész 1. sor MV-M 
részszakterületű felelős műszaki vezető) A fenti szakemberek közötti átfedés megengedett. A jogosultságot a szerződés teljes 
időszaka alatt köteles fenntartani nyertes ajánlattevő, valamint, kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy e kötelezettség 
teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben 
az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a III.1.3) "Ha
alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása" címszó alatt.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem




