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Ajánlattételi felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82494104Fax: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

Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve Szervezet székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Veolia Energia 
Magyarország Zártkörűen

Működő 
Részvénytársaság

Magyarország, 2040 
Budaörs Szabadság Út 

301

Tel.: +36 2380600
Email: kozbeszerzes@

veolia.com

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)

Geotermikus távhő beszerzése, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási 
feladatok ellátása

Közbeszerzés 
tárgya:

Kaposvári Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000144812018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kaposvári Szakképzési Centrum EKRSZ_
68919160

Kaposvár HU232 7400

Kontrássy Utca 2/A

Bak László

info@kszc.hu +36 82494104

www.kszc.hu
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II.1.7) Részekre bontás

Barcs, Barátság u.9-11. Barcs, Szent László u.13. Barcs, KözéprigócII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:28Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

09324000-6

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

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82222067Fax:+36 82510001Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU232NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési 
Zrt.

EKRSZ_
19024596

Kaposvár 7400

Somssich Pál Utca 17

Schablauer Péter

info@mkeb-zrt.hu

www.mkeb-zrt.hu

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Oktatás

Árubeszerzés

Geotermikus távhő beszerzése, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása

Barcs, Barátság u.9-11. - távfűtés: 2.243 GJ - légfűtés: 2.523 üzemóra Barcs, Szent László u.13. - távfűtés: 6.288 GJ - használati 
melegvíz: 4.179 m3 - sötétsugárzás: 17.637 üzemóra Barcs, Középrigóc - távfűtés: 4.130 GJ - légfűtés: 1.185 üzemóra Üzemeltetési és 
garancia szolgáltatás ellátása a szerződés időszaka alatt. Mindösszesen: - gázalapú távfűtés: 5.530 GJ - geotermikus alapú távfűtés: 
7.130 GJ - légfűtés: 20.160 üzemóra - használati melegvíz: 5.364 m3 - sötétsugárzás: 17.637 üzemóra - üzemeltetési szolgáltatás díja: 
28 hónap - garancia díja: 28 hónap
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Figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya távhő szolgáltatásra épülő komplex energia beszerzése, így kizárólagosan csak az az 
ajánlattevő képes a szerződés teljesítésére, aki a teljesítési helyszínek vonatkozásában az érintett intézményeknél található távhő 
alkalmazására kiépített berendezésekhez távhő biztosítására kiépített hálózattal és csatlakozási ponttal rendelkezik.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

1A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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 Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

HUFPénznem:91 188 149Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Barcs, Barátság u.9-11. - távfűtés: 2.243 GJ - légfűtés: 2.523 üzemóra Barcs, Szent László u.13. - távfűtés: 6.288 GJ - használati 
melegvíz: 4.179 m3 - sötétsugárzás: 17.637 üzemóra Barcs, Középrigóc - távfűtés: 4.130 GJ - légfűtés: 1.185 üzemóra Üzemeltetési és 
garancia szolgáltatás ellátása a szerződés időszaka alatt. Mindösszesen: - gázalapú távfűtés: 5.530 GJ - geotermikus alapú távfűtés: 
7.130 GJ - légfűtés: 20.160 üzemóra - használati melegvíz: 5.364 m3 - sötétsugárzás: 17.637 üzemóra - üzemeltetési szolgáltatás díja: 
28 hónap - garancia díja: 28 hónap

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

09324000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgya távhő energia beszerzése, így ennek jellege miatt a beszerzés nem bontható részekre.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

Geotermikus távhő beszerzése, és a hozzá kapcsolód

Barcs, Barátság u.9-11. Barcs, Szent László u.13. Barcs, Középrigóc

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

28

Nem
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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]:

Ajánlatkérő a Kbt. 100.§ (5) bekezdését alkalmazza, így a 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat, amely alapján a Kbt. 
69. § (4)–(8) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8–9. §-a, nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10–11. §-a szerinti irtokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban 
foglaltak figyelembevételével. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a 
szerződésteljesítéséhez a 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). A közbeszerzési eljárásokban 
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában közjegyző előtt aláírt nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Figyelemmel arra, hogy az előírt nyilatkozat minta 
nem található az EKR elektronikus nyilatkozatai között, így ezt az Ajánlatkérő által az EKR dokumentumai közé feltöltött nyilatkozat 
minta felhasználásával kell megtenni. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 
nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie. Az EKR-ben 
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő 
teszi meg. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § 
(7)].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését, továbbá tájékoztatja 
ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (
2) bekezdésére alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és 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.

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

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:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem
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Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával összhangban – a Ptk. (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a 
jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással, 30 napos fizetési határidővel. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására, a 
tárgyhónapot követő hónap 1-10. napja között kiállított, és Ajánlatkérő részére megküldött számla alapján.

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

a) Késedelmi kötbér A szerződés biztosítékainak részletesebb leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése
tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 
3 évben a közbeszerzés tárgya (távhő energia szállítása) szerinti legalább 8.000 GJ távhő szállítására vonatkozó szerződésszerűen 
teljesített szállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 év legjelentősebb termékek (lásd M1) pontban előírtak) szállítására vonatkozó referenciák ismertetése, amelyben az 
alábbiakat kell megadni: - a teljesített szállítás pontos megnevezése (tárgya); - a teljesítés (kezdő) időpontja (év/hó/nap) és helye; - a 
teljesítés (befejező) időpontja (év/hó/nap) és helye; - a szerződést kötő fél neve és elérhetősége; - a leszállított távhő energia 
mennyisége; - arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen történt-e. A 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására azt (azokat) a referenciát (referenciákat) 
fogadja el. A Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására azt (azokat) a referenciát (
referenciákat) fogadja el, amely a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. A referencia 
érvényességének megítélése vonatkozásában a Korm. rendelet 21/A.§ is irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 100.§ (5) bekezdését alkalmazza, 
így a 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell 
nyújtani az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 
alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - 
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió 
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésben foglaltakra. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12 .§ (2) bekezdésben foglaltakra. amely a 
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. Az igazolási módok részletesebb leírását a dokumentáció II. 
fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

Nem

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

Ajánlatkérő 1 alkalommal kíván tárgyalást lefolytatni. A tárgyaláson az ajánlattevő csak akkor vehet részt, ha az (első) ajánlata 
érvényesnek minősül (megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési 
dokumentumokban) meghatározott feltételeknek). Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, 
hogy jelen eljárásban – amennyiben ez lehetséges – az első tárgyalási napon be kívánja fejezni a tárgyalást, de amennyiben szükséges, 
újabb tárgyalási napo(ka)t tart, utóbbi esetben előzetesen tájékoztatva az ajánlattevőt, hogy mikor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. 
Figyelemmel arra, hogy jelen eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az ajánlattevő a 
végleges ajánlatát – az első, vagy amennyiben több tárgyalás tartására kerül sor, úgy az utolsó – tárgyaláson megtegye. Előbbiekre 
figyelemmel az ajánlattevőnek az első tárgyalási napon készülnie kell a végleges ajánlat megtételére, figyelemmel arra, hogy jelen 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem vesz részt több ajánlattevő. Előbbieknek megfelelően, amennyiben az ajánlatkérő és az 
ajánlattevő az első tárgyalási napon a kötendő szerződés valamennyi lényeges feltételében megegyezik, úgy az ajánlatkérő nem hívja 
fel végleges ajánlat írásbeli benyújtására az ajánlattevőt, de ebben az esetben a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét a 
végleges ajánlat meghatározását követően jelöli meg. A tárgyaláson az ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja (
meghatalmazás, cégkivonat, stb.). Az ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem tárgyal, 
ennek megfelelően egyaránt kész tárgyalni az ajánlat szakmai tartalmáról, az ajánlati árról és a kötendő szerződés feltételeiről, 
figyelemmel a Kbt. 101. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi dokumentációban (
közbeszerzési dokumentumokban) meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással 
ellátott esetleges észrevételeket, illetve Ajánlattevő teljesítéssel és a műszaki tartalom pontosításával összefüggő esetleges javaslatait 
is. Az Ajánlattevő a tárgyalás során a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához tartozó vállalás tartalmát és az 
ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülhetnek az ellenszolgáltatás teljesítésének és a kötendő szerződés feltételei. Az 
Ajánlatkérő a tárgyalásról a Kbt. 88. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet készít, amelyet az adott tárgyaláson részt vett Ajánlattevő 
aláír.

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

2018.10.03IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) alpontjaIV.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 – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

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

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

2018.11.23 10:00
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Végső felhívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye

Ajánlat utolsó 
benyújtásának 

időpontja
Állapot

Felhívás/
Nem 

meghívott

Veolia Energia 
Magyarország 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

2040 Budaörs 
Szabadság Út 301 2018.11.20 15:40:22

A70 - Ajánlat 
szerződéskötés/
teljesítés alatt

Felhívás Indokolás

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) 
bekezdés e) pontját. 2. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi 
nyilatkozatokat: - Felolvasólap; - Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat; - Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpont 
szerinti nyilatkozat; - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; - Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat; - Nyilatkozat folyamatban levő 
változásbejegyzési eljárásról. 3. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a 
dokumentáció tartalmazza. 4. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése 
érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 5. Ajánlatkérő előírja 
ajánlattevő részére, hogy a szerződés megkötésének időpontjára, illetve az szerződés időszakra legalább 50 mFt évenkénti és legalább 
10 mFt káreseményenkénti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás 
karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(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)

HU

60

2018.11.23 12:00

Nem
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