Petőfi Irodalmi Múzeum
(székhely: HU-1053 Budapest, Károlyi u. 16)
KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSSAL INDULÓ
„NYÍLT” KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
(a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § alapján)
Módosítva: 2017. december 15-én.
Módosított részek sárga háttérrel jelölve.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pontok
Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Székhely: HU-1053 Budapest, Károlyi u. 16.
Címzett: Prőhle Gergely főigazgató
Webcím: www.pim.hu
I.2.) Ajánlatok benyújtásának helye:
Név: Saldo Zrt.
Cím: 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Címzett: Murvai László
I.3.) További információk a következő címen szerezhetők be (az eljárás lebonyolítója):
Név: Saldo Zrt.
Cím: 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Kapcsolattartó: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám:
00026)
Web: www.kozbeszerzes.patt.hu
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Tel.: (1) 237-9817
Fax: (1) 237-9813
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
I.5.) A hirdetmény nélküli eljárás jogcíme: Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben
hirdetmény nélkül indított „nyílt” eljárás a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 115. § szerint, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke a 300
M Ft-ot nem éri el.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A nagyszalontai „Csonkatorony” és az Arany Palota felújítása
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II. 2) A közbeszerzés tárgya
X Építési beruházás
II.3) A szerződés teljesítés helye
A teljesítés helye: Piata Libertatii (Szabadság tér) 4. szám, Nagyszalonta, 415500, Bihar
megye (Románia)
Telekkönyvi szám 4260
NUTS-kód RO111
II. 4) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a nagyszalontai „Csonkatorony” és az Arany Palota felújítására.
II.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
45000000-7
Kiegészítő tárgyak:
45212313-3
45262690-4
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
II.6) Részekre történő ajánlattétel: nem. Ajánlatkérő a beruházás egységére, a kivitelezési
helyszín megbonthatatlanságára tekintettel nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. Az
építési beruházásban egyetlen épületegyüttes felújítása történik, mely sem fizikailag, sem
időben nem bontható meg. A beruházás helyszíne műszakilag egy egységet képez, az egyes
munkanemeket és kivitelezési ütemeket összehangoltan, egy adott kivitelezési helyszínen,
egyetlen jóváhagyott terv szerint kell elvégezni.
II.7.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.8) Szerződés tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés a nagyszalontai „Csonkatorony” és az Arany Palota részleges
felújítására.
Alapterület: 1.335,45 m2 (447,9 m2 + 887,55 m2)
Elvégzendő feladatok:
A Csonkatorony külső felületeinek (kiemelten a portál) tisztítása, javítása, a nyílászárók
cseréje, új elektromos és biztonsági rendszer kialakítása, a fűtés bevezetése, fal- és fafelületek
javítása, festése.
Az Arany Palotában új raktár kialakítása, az időszaki kiállítótér felújítása, mosdók kialakítása,
látogatói terek létrehozása, raktárak, szociális helyiség kialakítása, a lépcsőház felújítása, a
homlokzat tisztítása, festése.
A kert rendezése, térbútorok, információs táblák telepítése.
Részletes műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás (mely az árajánlat kötelező formáját
jelenti) az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi.
II.9) Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása:
 A költségvetés 166.4.1.F3 sorszámú munkalapján szereplő „dréncső-rendszer” (retele
exterioare canalizare) vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek felhasználása a
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nyertes ajánlatban szereplő ellenérték és a rendelkezésre álló anyagi fedezet
függvénye.
 A költségvetés 166.2.4.F3 sorszámú munkalapján szereplő világítási eszközök (YC01
sorok) vételi opcióként kerülnek meghatározásra, melynek felhasználása a nyertes
ajánlatban szereplő ellenérték és a rendelkezésre álló anyagi fedezet függvénye.
A fenti vételi opciók felhasználásáról Ajánlatkérő az eljárás lezárásakor, az írásbeli
összegzésben rendelkezik.
II.10) A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap (a nyertes
ajánlattevő előteljesítésre jogosult)
II.11) A szerződés meghosszabbítható-e? nem
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre a Vállalkozó
érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, hibás teljesítésre, nemteljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására.
1.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és késedelmesen teljesít,
késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér napi mértéke a kivitelezési feladatok késedelmes teljesítése esetében a
nettó ellenérték 0,5 %-a./nap.
A késedelmi kötbér legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a lehet. A késedelmi kötbér
legfeljebb 40 napig kerül felszámításra, azaz a késedelemmel érintett napok összesített
maximális száma 40 naptári nap, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan
azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
2.
Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és hibásan teljesít, hibás
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig Ajánlatkérő
a késedelmi kötbért érvényesíti.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a kivitelezési feladatok hibás teljesítése esetében a
hibás teljesítéssel érintett feladatok nettó ellenértékének 0,5 %-a a hiba megállapítását követő
naptól a hiba kijavításáig terjedő időszak végéig. Hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a
hibás teljesítéssel érintett feladatoknak az árazott költségvetésben szereplő nettó ellenértéke.
Amennyiben a hiba már a határidő lejárata előtt felmerült, és azt a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a határidőig kijavítja, Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbérre nem jogosult. Hibás
teljesítés esetén a hiba javításának időtartama összesen legfeljebb 40 naptári nap lehet, ezt
követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, és a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél költségére a hibát harmadik féllel kijavíttatni, és a meghiúsulási
kötbért érvényesíteni.
3.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél érdekkörében felmerült okból megszűnik, vagy ellehetetlenül, a vállalkozó egyszeri
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes (tartalékkeret
nélküli) nettó vállalkozói díj, mértéke 20%.
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Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától
számított legalább 12 hónap, de legfeljebb 48 hónap időtartamra a szerződésben foglalt
valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni (a 3. bírálati szempont szerint).
Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan
újrakezdődik.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)(3), valamint az (5)-(7) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel, banki átutalással teljesíti.
Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 10 %-os tartalékkeretet köt ki a
szerződésben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. A tartalékkeret a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka
elvégzésére is felhasználható. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga
után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A
tartalékkeret felhasználásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Számla benyújtására a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-a alapján, az alábbiak
szerint kerülhet sor:
- 1. részszámla: 25%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték legfeljebb 25%-a értékben;
- 2. részszámla: 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további legfeljebb 25%-a
értékben
- 3. részszámla: 75%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további legfeljebb 25%-a
értékben
- végszámla (4. részszámla): igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén a fennmaradó összegre.
Ajánlattevő választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az
előzőleg már kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni. Az esetlegesen igényelt
előleggel a végszámlában kell elszámolni.
Valamennyi számla benyújtásakor teljesülnie kell az alábbi feltételeknek:
• a beépített anyagokra vonatkozó minőségtanúsítások, igazolások, mérési és ellenőrzési
jegyzőkönyvek megléte és számlamellékletként történő átadása
• az építési napló adott időszakáig történő vezetése,
• ajánlatkérő által igazolt teljesítés igazolás megléte.
A végszámla benyújtásának feltétele, hogy az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen
megtörténjen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése
során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseit mind az
ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a számlázás pénzneme: román lei (RON); a kifizetés
pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a kifizetés
esedékességekor érvényes - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott –
devizaárfolyamokat alkalmazza.
Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – a
szerződésben foglalt (áfa nélküli) ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő, de legfeljebb
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hetvenötmillió forint előleget biztosít. Az előleg igénybevételének szándékáról és pontos
összegéről ajánlattevő a szerződéskötéskor nyilatkozik.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles
nyilatkozni (Kbt. 135. § (1) bek.). A Kbt. 135. § (2) alapján, ha az ajánlattevőként szerződő
fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem
kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként
szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
III.1.3) A nyertes (ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk (Kbt.
35. § (6) bekezdése szerint).
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
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 felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat
kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában
foglaltakra.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlattételi felhívás kiküldésétől visszafelé számított megelőző 5 éves időszakban
összességében legalább 1 db, minimum 1.000 m2 alapterületű magasépítési építőipari
kivitelezési referenciával. A referencia-követelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani az
ajánlattételi felhívás kiküldésétől visszafelé számított megelőző 5 éves időszakban végzett
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magasépítési építőipari kivitelezési referenciáinak bemutatását, valamint (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 23. §-a alapján) a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, az alábbi
tartalommal: szerződést kötő fél neve és elérhetősége, az építési beruházás tárgya (helyszíne),
a szerződéssel érintett épület alapterülete, a teljesítés kezdő és befejező időpontja, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
III.2.4) Alkalmassági feltételek igazolásával kapcsolatos további információk
Az előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 65. §
(6)-(7) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az
ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására történő támaszkodás
esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, vagy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Bírálati szempontok
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arány” bírálati
szempontját alkalmazza, az alábbiakban megadott részszempontok szerint, részenként:
Részszempont

Súlyszám

1. Ellenszolgáltatás (bruttó, lei)

70

2. Jótállás többlet-időszaka (0-36 hónap)

30

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10.
A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere (a Közbeszerzési Hatóság K.É. 2016/147.
számában 2016.12.21-én megjelent útmutatója szerint):
 Az 1. rész-szempont esetén: fordított arányosítás (Útmutató 1. melléklet A.1.ba) pontja
szerint)
 A 2. rész-szempont esetén: egyenes arányosítás (Útmutató 1. melléklet A.1.bb) pontja
szerint)
Az értékelés további részletei az ajánlati dokumentációban szerepelnek.
IV.2) A közbeszerzési dokumentumok (ajánlati dokumentáció) beszerzésének feltételei
A közbeszerzési dokumentumok (ajánlati dokumentáció, műszaki dokumentáció) az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek elektronikus úton (e-mailen) közvetlenül
kerülnek megküldésre.
Emellett a közbeszerzési dokumentumok a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalról is
letölthetőek, regisztrációt követően, 2017.12.22-én 10:00 óráig.
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IV.3) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2017/12/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva, a 320/2015. Korm.r. szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel)
IV.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín: Saldo Zrt., HU-1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint
IV.6) Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU) és román (RO)
Az ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok (nyilatkozatminták és
szerződéstervezet) elsődlegesen magyar nyelven, míg a műszaki dokumentáció és az árazatlan
költségvetés elsődlegesen román nyelven kerül kiadásra. Az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplő kérheti az ettől eltérő nyelvi változat megküldését (azaz a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok román, míg a műszaki dokumentáció és költségvetés magyar változatát)
azzal, hogy fordítási eltérés esetén az elsődlegesen kiadott dokumentum az irányadó.
Az ajánlatban a nyilatkozatokat, igazolásokat és a műszaki ajánlatot lehetséges magyar vagy
román nyelven mellékelni.
IV.7) Az eljárás típusa:
Tárgyalás nélküli X
Tárgyalásos
IV.8) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel jogát fenntartja-e a Kbt. 114. § (11)
bekezdése szerint: nem
IV.9) A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból valósul-e meg? nem
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor. (Eredményhirdetés alatt a Kbt. 79. § (2) bekezdése
alapján az írásbeli összegzés megküldését kell érteni.)
V.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés megküldése napját követő 6. napon (tekintettel a Kbt. 131. § (6)
bekezdésére).
V.3) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart, 2017. december 8-án.
A helyszíni bejárás részletei az ajánlati dokumentációban szerepelnek.
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan, a
dokumentációban szereplő minta szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
(Felolvasólap) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint
kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az
ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat. A szakmai ajánlat részei: Felolvasólap, Tételes
árazott költségvetések. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében nem pótolható, ezen
dokumentumok hiányossága az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
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3. Az ajánlatokat zárt csomagolásban 1 papíralapú példányban, valamint 1 elektronikus
változatban kéri benyújtani a felhívás I. 2. pontjában megadott címre (Saldo Zrt., 1135
Budapest, Mór u. 2-4., Murvai László részére) közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi
határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor
kerül. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Közbeszerzési ajánlat
(Petőfi Irodalmi Múzeum – Csonkatorony és Arany Palota felújítása). Határidő előtt nem
bontható fel.”
Az elektronikus másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie.
Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolati példány között tartalmi eltérés van,
ajánlatkérő a papír alapú dokumentumot tekinti irányadónak.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a
nyilvántartó bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a
cégbíróság által küldött igazolást. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult
aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata.
Amennyiben az ajánlatot nem a képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is
szükséges csatolni.
5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
A kiegészítő tájékoztatást „ésszerű időben” kell megadni, ezért a kérdések beérkezésének
határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanap.
6. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
(III.2.3. pont).
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.
8. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Az Ajánlatkérő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot.
10. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az
összegezésben megnevez.
11. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
12. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-a szerint köteles −
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építőipari felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, az ajánlati dokumentációban szereplő
feltételekkel.
13. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
14. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Fentiektől eltérően Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás
teljesítése során a kifizetés esedékességekor érvényes - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által
meghatározott – devizaárfolyamokat alkalmazza.
15. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) rendelkezései az
irányadóak.
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V.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2017/11/30 (év/hó/nap)
V.5) E felhívás módosításának dátuma: 2017/12/15 (év/hó/nap)
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