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Felhivas
Aj ánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Sitke Község Önkormányzata

EKRSZ_
85324976

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Sitke

HU222

NUTS-kód:

Egyéb Cím adatok:

Hunyadi Utca 1.

Kapcsolattartő személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Papp

papp.zsuzsa@sarvar.hu

Telefon:

9671

Ország:

Magyarország

Zsuzsanna
+36 203177356

Fax:

+36 95320230

Internetcim(ek)
Az ajánlatkéró általános címe: (URL)

www.sltke.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

1.2) Közös közbeszenés
A szerződés közös közbeszenés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

1.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintú

Ajánlatkérő típusa:

1.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Adtalános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

11.1.2) Fő CPV-kód:
45233142-6

11.1.3) A szerződés tárgya:

Utakban, ár-és belvizvédelmi vízilétesítményekben

11.1.4) A közbeszenés mennyisége:
I. részfeladat: Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21. 723): 160 m hosszon meglévő útburkolat bontása és helyreállítása, 25 m hosszon
energiatörős burkolt árok építése. 15 m2 felületen nagykocka burkolat helyreállítása II. részfeladat: Sitke, Bassiana utca (hrsz: 690):
100 m hosszon meglévő útburkolat bontása és helyreállítása DI. részfeladat: Sitke, hrsz: 399. 035/3: 100 m hosszon a földárokok
helyreállítása, meglévő áteresz elbontása és helyreállítása 7.0 m hosszan beton csőáteresz építésével. Mindhárom részfeladat esetében
a főbb mennyiségeket a 11.2) pont tartalmazza.

(űz építési beruluí rés jellegének megfelelően)
11.1.5) A szerződés Időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

11.1.6) A teljesítés helye:

80

vagy a teljesítés határideje:

L részfeladat: Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723)11. részfeladat: Sitke, Bassiana utca (hrsz: 690) III.
részfeladat: Sitke. hrsz: 399, 035/3

11.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség Van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja ajogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával itéljen oda szerződéseket:

11.2) A közbeszenós ismertetése
11.2.1) Rész száma, elnevezése:

1

-

Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723) üt helyre

11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CFV-kód:
45233142-6

45233223-8

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723)

A teljesítés helye:

11.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: -Bozót és cserjeirtás 560.0 m2 Meglévő burkolat bontása 189,0 m3 Úttükör készítése, tömörítése 480,0 m2
Zúzottkő alap teritése 176,4 m3 Zúzottkó burkolat terítése 88,2 m3 VízelVezető földárok tisztitása 162,0 m3 - Árokrézsű
humuszolása 648,0 m2 Árokburkolat készítése hordalékfogó kialakításával 1,0 db - árokburkolat készítése energiatörős Idalakítással
40,0 m2 - Nagykockakő burkolat átépítése 15.0 m2 Padka nyesése 160.0 m2 100 mm vtg. zúzottkő stabilizált padka építése 160,0
m2
-

-

-

-

-

-

-

-

(űz építési beruhdzdsjeflege és mennyisége. illetve űz igények és követelmények meghatórozósa)
112.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám /Jelentőség

Az Ml. alkalmassági követelmény Igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többiettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0, max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

SiMyszám /Jelentóség

Nettó ajánlau ár Összesen (Ft)

70

11.26) Becsült érték:
11 626 163

Érték áfa nélkül:

HUF

Pénznem:

(keretmeqállapadás Vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek o keretmegéilapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes íddtartamára vonatkazó becsült összértéke)
11.2,7) A szerződés, a keretnegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer Idótartama

Időtartam hónapban:
80

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma

—

Befejezés dátuma:

-

Nem

A szerződés meghosszabbítható

11.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhivandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
Információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett mhUmum:

/

Maximális szám:

A jelentkezók számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó Információk
Nem

Elfogadhatdk változatok (altenatív ajánlatok)
11.2.10) Opciókra vonatkozó InformácIó

Nem

Qpciók:
11.2.11) Információ n elektronikus katalógusokról

Mm

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kelt
tartalmazniuk
11.2.12) Európai unlós alapokra vonatkozó Információ

Nem

A közbeszerzés európai uniós atapokból rmanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
11.2.13) További Információ:

11.2.1) Rész száma, elnevezése:

2

-

Sltke, Bassiana utca (hrsz: 690) üt helyreállítás

11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233142-6

45233223-8

11.2.3) A teljesítés belye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sitke, Bassiana utca (hrsz: 690)

A teljesítés helye:

11.2.4) A közbeszenés mennyisége:
Főbb mennyiségek: Meglévő aszfalt burkolat bontása 140,0 m3 - Úttükör készítése, tömörítése nagy felületen 429,0 m2 Szemcsés
anyagú talajjavító- fagyvédő réteg építése 64,4 m3 -200 mm zúzottkő alap és rá terített áti. 50 mm M22 zúzottkő építése tömörítéssel
87,5 m3 AC 11 kötő kiegyenlítő aszfaltréteg építése 32.4 m3 50 mm vtg. AC 11 kopó aszfaitréteg építése 21,0 m3 Padka nyesése 1 m
-

-

-

izélenégben 200,0 m2

100 mm vtg. zúzottkö padka ép(téie 200,0 m2

(az építési benjhdzás jellege és mennyisége, Illetve az igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

Minőségi szempont:
Megnevezés

Súlyszám ‚‘Jelentőség

Az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági kővetelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0. max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám /Jelentőség

Nettó ajánlaU ár Összesen (Ftl

70

11.2.6) Becsült érték;
11 717 875

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(keretmegáflapodós Vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartomára vonatkozó becsült összértéke)
11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer Idötartama
Idótartam hónapban:
80

vagy napban:
Vagy Kezdés dátuma

-

Befejezés dátuma:
Nem

A szerződés megbosszabbitható

11.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
Információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma);
vagy Tervezett minimum:

I

Maximális szám:

Ajelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó Információk
Mm

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
11.2.10) Opciókra vonatkozó Információ

Nem

Opciók:
11.2.11) Információ az elektronikus katalógusolaól
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani. vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmaznluk
11.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó InformácIó
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
11.2.13) További Információ:

11.2.1) Rész száma, elnevezése:
11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód;
45233142-6

3- Sitke, hrsz: 399, 035/3

—

ár-és belvízvédelem hol

Nem

45232452-5

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sitke, hrsz: 399, 035/3

A teljesítés helye:

I 1.2.4) A közbeszenés mennyisége:
Főbb mennyiségek: Meglévő csőátereszek bontása 10,5 m3 Uttükör készítése, törnörírése nagy felületen 20,0 m2 200 mm zúzottkő
alap és rá terített éti. 50 mm M22 zúzottkő építése tömörítéssel 5,0 m3 Vizelvezetó földárok tisztítása 45,0 m3 Árolcézsú
humuszolása 10 cm vtg.-ban, füvesitése 180,0 m2 D500 beton csőeresz építése 7,0 fm 2x áteresz szárnyfal építése 1,14 m3Árokburkolat készítése 1,0 db
-

-

-

-

-

-

-

(az építési beruhózósjellege és mennyisége. Illetve az igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

Mindségi szempont:
Megnevezés

Súlyszám / Jelentóség

Az Ml. alkalmassági követelmény igazolásán bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szalonai többiettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0, max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám /Jelentőség

Nettó ajánlati ár Összesen (Ft)

70

11.2.6) Becsült érték:
2 043 288

Érték áfa nélkül:

HU?

Pénznem:

(keretmegállapodós vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmególlapodós vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idétanamára vonatkozó becsült összértéke)
11.2.7) A szenódés, a keretmegállapodás vagy a dbiamlkus beszerzési rendszer Időtartama
Időtartam hónapban:
80

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma

-

Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

-

Nem

11.28) Az ajánlattételre vagy részvételre (elhivandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
Információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

Ajelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Váltezatokra (alternatív aJánlatokn) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

11.2.10) Opclólaa vonatkozó Információ
Opciók:
11.2.11) Információ n elektronikus katalógusokról

Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kelt
tartatmazniuk

Nem

11.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó Információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

11.2.13) További Információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
111.1) Részvételi feltételek
111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Mind a hárem részfeladat esetében: ICi. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, ás nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. S (1) bekezdés g)k), m) ás q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mind a három részfeladat esetében: Ki. A 321/2015. (X.30.) Konu. rendelet 17. (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában
egyszerű nyilatkozatot kell benyüjtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. (2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. 5(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjalban foglalt kizáró okok hiányáról. A
nyilatkozatok kiállítása kapcsázi ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeleti. 5(7) bekezdésére. Ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
SzakmaI tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (KM. 65. 5(1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

111.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az Igazolási módok felsorolása ás rövid leírása:
Mind a három részfeladat esetében: Ajánlatkérő a 10t. 65.5(2) bekezdésére, valamint a KM. 115.5(2) bekezdésére tekintettel nem ír
elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ekl meghatározása:

111.1.3) Műszaki, Illetve szakmai alkalmasság
Az Igazolási módok felsorolása ás rövid leírása:
Mind a három részfeladat esetében: M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.3D.) Korm, rendelet 21.5(2) bekezdés b) pontja alapján mutassa
be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél),
szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a
szakember által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozat. A szakember szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági
minimumkövetelmények körében előírt szakmai tapasztalatnak, mind a 2. értékelési részszempont tekintetében megajánlott többlet
szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. 5(2) bekezdése alapján. ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az M.1. alkalmassági követelmény előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkéri által meghatározott követelménynek, a
követelmény és a megfelelést Igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését Is köteles elfogadni az ajániatkéró az M.1. pontban
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlattevő a Kbt. 65. 5(7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva Is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolatjogl jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (Is) támaszkodik. Kapacitást biztosító
szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolnl kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének Időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhivjuk ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 65.5(9) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114.5(2) bekezdésének megfelelően csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az Ml. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az Ml. pontban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. 5(4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Kivételt képez ez
alól a 2. értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza, amelyet az ajánlathoz csatolni szükséges. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeleti. 5(7) bekezdésére. amely alapján az alkalmassági követelményekre

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig. ameddig az
igazalásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
-

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Mind a három részfeladat esetében: M.l. Alkalmatlan az ajánlattevő, hanem rendelkezik legalább-l fő, a 266/2013. (VII.1l.) Korm.
rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy ‘MV-KÉ-R’ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges. a 266/2013.
VII. 11.) Konn. rendeleti, melléklete W./3. rész 2. és 3. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező
szakemberrel. vagy-l fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeleti, melléklete fV./3. rész 2. pontja szerinti ‘NW-KÉ” vagy 3.
pontja szerinti ‘MV-KÉ-R’ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jagasultsággal
rendelkező szakemberrel, aki az okleveles műszaki felsőfokú végzettség megszerzését követően legalább 6 hónap műszaki vezetői
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Egy szakember több pozícióra Is jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

111.1.4) A szerződés bIztosítékai:
Mind a három részfeladat esetében: Késedelmi kötbér: a szeri, szerinti nettó eUenszolg. 0,4 %-ainap minden megkezdett
késedelemmel érintett) naptári nap után, de max. a szerződés szerinti nettó ellenszolg. 8%-a. Amennyiben nyertes AT 20 naptári napot
meghaladó késedelembe esik, Mcjogosult a szen,től egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a szen.t azonnali hatállyal felmondani, és a
nyertes AT-t megillető, az elállásig végzett munka szen. szerinti ellenértékéból a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Meghiúsulási kötbér: a váll. szert, szerinti, áfa nélkül számított ellenszolg. 20 %-a, A szert, hibás teljesitésével kapcsolatos igények
biztosítékaként AK a szerződés szerinti nettó ellenszolg. 2%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt Id a Kbt, 134. (3)-(4) bek.
alapján. A biztosítéka Kb:. 134. 5(6) bek. a) pontjában előirtak szerint teljesíthető AJ választása szerint a műszaki átadás-átvétel
lezárásától számított 24 hónapra. További inf. a Kieg. dok.ban.
111.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesitósének feltételei ás / vagy hivatkozás a vonatkozó Jogszabályi rendeIkezéselae:
Mindhárom részfeladat esetében részfeladatonként: Nyertes ajánlattevő 1 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak
szerint, a Megrendelő által Igazolt tényleges teljesítést követően: • Rész’számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén, ‘ Végszámla: a készültség 100 °h-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Jelen beszenés a Belügyminisztérium. mint Támogató
által nyújtott támogatással, támogatói okirat alapján valósul meg. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése mind a
három részfeladat esetében Sltke Község önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történik, A
számlák klüzetése a szerződésszerú teljesítés igazolását követően magyar forintban (HUF) történik a hatályos jogszabályoknak
megfelelően a számla kiállitásának napját követő 30 napos fizetési határidővel. További információ a vállalkozási szeniidés
tervezetekben.

1V. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IVJ.1) M eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghivásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

f’.1.2) Keretmegállapodásn vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó Információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére Irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén

—

klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Időtartam indokolása:

IV.13) Elektronikus árlejtésre vonatkozó Információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További Infonnációk az elektronikus árlejtésről:

W.2) Adminisztratív infonnációk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzétótel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesitőben:
IV.2.2) Ajánlattéteil határidő
Dátum, helyi idd:

201809.13

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyúJtbatók:
HU
IV.2.4) Az ajániati kötöttség minimális Időtartama: (ajánlatl felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejánától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum. helyi idő:

2018.0913

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosítók
Az eljárásban való részvétel ajánlati bIztosíték adásához kötött:

V.2) További információk

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldósónek dátuma:
2018.09.05

Nem

Felhívás
Ajanlattételi felhívás
L szakasz: AjánlaUcérő

1.1) Név és címek Uelölie meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Sitke Község Önkormányzata

EKRSZ_
85324976

Nemzeü azonosítószám

Postai Cím:
Város:

Sitke

HU222

NUFS-kód:

Egyéb cím adatok:

Hunyadi Utca 1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Papp

papp.zsuzsafsarvar.hu

Telefon

9671

Ország:

Magyarország

Zsuzsanna
÷36 203177356

Fax:

+36 95320230

lntemetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sitke.hu

A felhasználói oldal címe: (URLI

Lebonyolító szerv(ek) adatai

1.2) Közös közbeszenés
A szerződés közös közbeszenés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszenő szerv ítéli oda.

Nem

1.3) M ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regnnalis/helyi szIntű

1.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz; Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A szerzödés típusa:

Építési beruházás

11.1.2) Fő CPV-kód:
45233142-6

11.1.3) A szerződés tárgya:

Utakban, ár- és belvizvédelmi vízilétesitményekben

11.1.4) A közbeszenés mennyisége:
1. részfeladat: Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723): 160 m hosszan meglévő útburkolat bontása és helyreállítása, 25 m hosszan
energiatörós burkolt árok építése. 15 m2 felületen nagykocka burkolat helyreállítása II. részfeladat: Sltke. Basslana utca (hrsz: 690):
100 m hosszon meglévő útburkolat bontása és helyreállítása Ill. részfeladat: Sitke, hnz: 399, 035/3: 100 m hosszon a földárokok
helyreállítása, meglév6 áteresz elbentása és helyreállítása 7,0 m hosszon beton csőáteresz építésével. Mindhárom részfeladat esetében
a főbb mennyiségeket a 112) pont tartalmazza.

(űz építési benjhdzás jellegének megfelelóen)
11.1.5) A szerződés Időtartama, vagy a teljesítés határideje

Iddtartam hónapban:

vagy napban:

11.1.6) A teljesítés helye:

80

vagy a teljesítés határideje:

részfeladat: Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723) II. részfeladat: Sitke, Hassiana utca (hrsz: 690)111.
részfeladat: Sitke, hrsz: 399, 035(3

11.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

M egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja ajogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportnk kombinációjával itéljen oda szerződéseket:

11.2) A közbeszenés ismertetése
11.2.1) Rész száma, elnevezése:

1

-

Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723) út helyre

11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233142-6

45233223-B

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sitke, Dózsa György utca (hrsz: 21, 723)

A teljesítés helye:

11.2.4) A kőzbeszenés mennyisége:
Fóbb mennyiségek: - Bozót és cserjeirtás 560,0 m2 Meglévő burkolat bontása 189.0 m3 Úttűkör készítése, tómödtése 480.0 m2
Zúzottkő alap terítése 176.4 m3 Zúzottkő burkolat terítése 88,2 m3 Vízelvezetó Ibldárok üsztítása 162.0 m3 Árokrézsú
humuszolása 648.0 m2 Árokburkolat készítése hordalékfogó kialakításával 1,0 db - árokburkolat készítése energiatörős kialakitással
40,0 m2 Nagykockakó burkolat átépítése 15.0 m2 Fadka nyesése 160,0 m2 100 mm vtg. zúzottkő stabillzált padka építése 160.0
m2
-

-

-

-

-

.

-

-

-

(űz építési benházds jellege és mennyisége, illetve űz igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelésl szempontok
Igen

M alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám (Jelentőség

Az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0, max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám ‘Jelentőség

Nettó ajánlat) ár Összesen (Ft)

70

11.2.6) Becsült érték:
11 626 163

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszenési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás Vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtaflamóra vonatkozó becsült összértéke)
11.2.7) A szerződés. a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Idótartam hónapban:
80

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma

—

Befejezés dátima:
Nem

A szerződés meghosszabbftható

11.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhivandó gazdaságI szereplők számának korlátozására vonatkozó
InformácIó (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

Ajelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó Információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
11.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
11.2.11) InformácIó az elektronikus katalógusokról

Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kelt benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kelt
tartalmazniuk
11.2.12) Európai unlós alapokra vonatkozó Információ

Nem

A kózbeszerzés európai unlós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
11.2.13) További Információ:

11.2.1) Rész száma, elnevezése:

2

.

Sitke, Bassiana utca (hnz: 690) út helyreállítás

11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233142-6

45233223-8

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sitke, Bassiana utca (hrsz: 690)

A teljesítés helye:

11.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: Meglévő aszfalt burkolat bontása 140,0 m3 Úttükör készítése, tömörítése nagy felületen 429.0 m2 Szemcsés
anyagú talajjavító- fagyvédó réteg építése 64,4 m3 -200 mm zúzottkő alap és rá terített étI. 50 mm M22 zúzottkő építése tömörítéssel
87,5 m3 AC 11 kötő kiegyenlítő aszfaltréteg építése 32,4 m3 50 mm vtg. AC 11 kopá aszfaltréteg építése 21.0 m3 Padka nyesése 1 m
-

.

-

-

szélességben 200.0 m2

-

100 mm vtg. zúzottkó padka építése 200,0 m2

(űz építési beruházás jellege ás mennyisége, illetve űz igények ás követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

iinóségi szempont:
Megnevezés

Súiyszám /Jelentőség

Az Ml. alkalmassági követelmény igazolásán bemutatott szakember
alkalmassági kövctelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0. max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám /Jelentóség

Nettó ajánlaü ár összesen (Ft)

70

11.2.6) Becsült érték:
11 717 875

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(keretmegáflapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás Vagy dinamikus beszerzési
rendszer teües időtanamára vonatkozó becsült összértéke)
11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
80

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma

—

Befejezés dátuma:
Nem

A szerződés meghosszabbítható

11.2.8) Az ajániattételre vagy részvételre felhivandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
Információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

I

Maximális szám:

Ajelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokn) vonatkozó Információk

Nem

Elfogadhatók változatuk (alternatív ajánlatok)
11.2.10) Opclókn vonatkozó Információ

Nem

Opciók:
11.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kelt benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

11.2.12) Európai unlós alapokra vonatkozó Információ
A közbeszenés európai unlós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
11.2.13) További Információ:

11.2.1) Rész száma, elnevezése:
11.2.2) További CPV.kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233142-G

Sitke, hrsz: 399, 035/3

—

ár-és belvízvédelem bel

Nem

45232452-5

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sttke, hrsz: 399, 035/3

A teljesítés helye:

11.2.4) A közbeszenés mennyisége:
Főbb mennyiségek: Meglévő csőátereszek bontása 10,5 m3 Úttükör készítése, tömörítése nagy felületen 20.0 m2 200 mm zúzottkő
alap és rá terített átl. 50 mm M22 zúzottkó építése tömöritéssel 5,0 m3 Vízelvezetó földárok Usztitása 45,0 m3 Árolcézsű
humuszolása 10 cm vtg.-ban, füvesítése 180,0 m2 . P500 beton csőeresz építése 7.0 fm 2x áteresz szárnyfal építése 114 m3
Árokburkolat készítése 1,0db
-

-

-

-

-

(az építési beruházás jellege ás mennyisége, Illetve az igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelésl szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

Müőségi szempont:
Megnevezés

Súlyszám /Jelentőség

Az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva (min. 0. max. 12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlaü ár összesen (Ft)

70

11.2.6) Becsült érték:
2 043 288

Érték áfa nélkül:

HUF

Pénznem:

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idótartamára vonatkazó becsült összértéke)
11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzésI rendszer Időtartama
Időtartam hónapban:
80

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma

—

Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

-

Nem

11.2.8) M ajánlattételre vagy részvételre felhivandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
informácIó (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Vagy Tervezett minimum:

I

Maximális szám:

Ajelentkezók számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

11.2.10) Opciókra vonatkozó Információ
Opciók:
11.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

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

Nem

11.2.12) Európai unlós alapokra vonatkozó Információ
A közbeszenés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

11.2.13) További InformácIó:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
111.1) Részvételi feltételek
111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Mind a három részfeladat esetében: Ki. Az eljárásban nem lehet ajánlattevó. alvállalkozó. és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szerepló. aki a Kbt. 62.5(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll.
Az Igazolási módok felsorolása ős rövid leírása;
Mind a három részfeladat esetében: Ki. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.5(1) bekezdése szerint ajánlattevónek az ajánlatában
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eldírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.l Korm. rendelet
17. 5(2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója ás adott esetben az alkalmasság igazolásában részt Vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani a Kht. 62. 5(1) bekezdés g)-k). m) ás q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A
nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 5(7) bekezdésére. Ajánlatkérő
kizáija az eljárásból azon ajánlattevóket, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vnnatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. 5(1) bekezdés cl pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

111.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az Igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mind a három részfeladat esetében: Ajánlatkérő a lt. 65.5(2) bekezdésére. valamint a Kht. 115.5(2) bekezdésére tekintettel nem ir
elő gazdasági ás pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági mlnlmumkövetelmény(ek) meghatározása:

111.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mind a három részfeladat esetében: Ml. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.5(2) bekezdés b) pontja alapján mutassa
be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesitésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél),
szakmai tapasztalatot alátámasztó és Igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a
szakember áital a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozat. A szakember szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági
mlntmumkövetetmények körében elóírt szakmai tapasztalatnak. mind a 2. értékelési részszempont tekintetében megajánlntt többlet
szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derühüe. A 321/2015. (X.30.) Konn. rendelet 24. (2) bekezdése alapján. ha a Magyar
Kereskedelmi ős Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az Ml. alkalmassági követelmény előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják. hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkéró által meghatározott követelménynek, a

követelmény ás a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését Is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M.1. pontban
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlattevő a Kbt. 65. 5(7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet űs az ajánlattéteti felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevó ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító
szervezet Igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szenódés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 65.5(9) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő ajánlatában a Kht. 114.5(2) bekezdésének megfelelően csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az Ml. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az Ml. pontban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. 5(4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. kivételt képez ez
alól a 2. értékelésl részszempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza, amelyet az ajánlathoz csatolni szükséges. Ajánlatkéró
felhívja a figyelmet a 32112015, (X. 30.) Korm. rendelet iSP) bekezdésére, amely alapján az alkalmassági követelményekre

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások Is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
-

Alkalmassági minimumkövetelményiek):
Mind a három részfeladat esetében: Ml. Alkalmatlan az ajánlattevő, hanem rendelkezik legalább-l Fő, a 266/2013. (Vll.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy “MV-KÉ-R’ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013.
VII. 11.) Korm. rendeleti, melléklete W./3. rész 2. és 3, pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, vagy-l fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Kora rendeleti. melléklete W./3. rész 2. pontja szerhW “MV-KÉ vagy 3.
pontja szerinti ‘M -KÉ-R kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkező szakembenel, aki az okleveles miiszaki felsőfokú végzettség megszerzését követően legalább 6 hónap műszaki vezetői
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Egy szakember több poziclóra is jelölhetá.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra. ennek indokolása:

111.1.4) A szerzódés bIztosítékai:
Mind a három részfeladat esetében: Késedelmi kötbér: a szen. szerinti nettó ellenszolg. 0.4 %-a!nap minden megkezdett
késedelemmel érintett] naptári nap után, de max. a szerződés szerinti nettó ellenszolg. 8%-a. Amennyiben nyertes AT 20 naptári napot
meghaladó késedelembe esik, AK jogosult a szen.től egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a szen.t azonnali hatállyal felmondani, és a
nyertes AT-t megillető, az elállásig végzett munka szert szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és tőbbletköltségét levonni.
Meghiúsulási kötbér; a váll. szert szerinti, áfa nélkül számított ellenszolg. 20 %-a. A szer-x. hibás teljesitésével kapcsolatos Igények
biztosítékaként AK a szerződés szerinti nettó ellenszolg. 2%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt kI a Kbt. 134. (3)-(4) bek.
alapján. A biztosítéka Kbt. 134, 5 (6) bek. a) pontjában előírtak szerint teljesíthető AT választása szerint a műszaki átadás-átvétel
lezárásától számított 24 hónapra. További inf. a Kieg. dok.ban.
111.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesitésének feltételei ás I vagy hivatkozás a vonatkozó Jogszabályi rendelkozóselwe:
Mindhárom részfeladat esetében részfeladatonként: Nyertes ajánlattevő 1 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak
szerint. a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően: • Rész-számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén, ‘ Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Jelen beszenés a Belügyminisztérium, mint Támogató
által nyújtott támogatással, támogatói okIrat alapján valósul meg. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése mind a
három részfeladat esetében Sitke Község Önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történik. A
számlák kifizetése a szenődésszerű teljesítés Igazolását követően magyar forintban (HUF) történik a hatályos jogszabályoknak
megfelelően a számla kiállitásának napját követő 30 napos fizetési határidővel. További információ a vállalkozási szerződés
tervezetekben.

1V. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
W3.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghivásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

L’movációs partnerség

Nem

W.12) Keretmegállapadásra vagy dinamIkus beszerzési rendszerre vonatkozó Információk
A hirdetmény keretmegáflapodás megkötésére Irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszenők Is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén

—

klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó Időtartam indokolása:

IVd3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó Információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésrői:

IV.2) Adminisztratív információk
W.2,1) Az adott eljárásn vonatkozó korábbi könététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
W.2.2) Ajánlattétel) határidő
Dátum. helyi idő:

20180913

10:00

órajperc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyúJthatók:
HU
W.2.4) Az ajánlau kötöttség minimális Időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

Vagy napban:

(dz ajánlattételi határidő lejórtdtól szdmitva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő;

2018.09.13

12:00

óra!perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) További információk

V.3) Az ajánlattóteli felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.05

Nem

