AJÁNLATI FELHÍVÁS
I.
Ajánlatkérő:
Neve: Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7.
Adószám: 18428250-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Fűzfa Zoltán elnök

II.
A beszerzés meghatározása, tárgya:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletnek
megfelelően a SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló „Tájközpont építése az
Ecoregion SKHU projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben, eljárás teljeskörű
lebonyolítása
A beszerzés teljes mennyisége vagy értéke:

1 db építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó

485.000 EUR

III.
A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása:
A Kbt. 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítása felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó biztosításával a SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú Ecoregion SKHU című projekt keretében
megvalósuló Tájközpont építése beruházás vonatkozásában.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési eljárás szabályos lebonyolítása, valamint minden olyan járulékos
tevékenység, amely szakmai szokások szerint szükségesek, így különösképpen, de nem kizárólagosan:
- közbeszerzési ajánlattételi felhívás elkészítése
- közbeszerzési dokumentumok elkészítése
- közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos teendők ellátása
- kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása (a közbeszerzés tárgya szerinti tartalmat Ajánlatkérő
biztosítja)
- bontási jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az ajánlattevők részére
- hiánypótlási felhívás elkészítése és megküldése az ajánlattevők részére
- döntéselőkészítésben történő közreműködés, közbeszerzési bíráló bizottsági jegyzőkönyv, valamint
bírálati lapok elkészítése
- összegezés elkészítése és megküldése az ajánlattevők részére
- közreműködés a szerződéskötés során
- eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzététele
- esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködés (amennyiben a jogorvoslati eljárás Ajánlatkérő
jogsértéséből fakad, abban az esetben a jogorvoslati eljárásban történő közreműködésért további díj
számítható fel)
- eljárással összefüggő közzétételi kötelezettségek teljesítése (CORE, EKR)
- közbeszerzési utóellenőrzéssel kapcsolatos teendők ellátása, közbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentumok elektronikus rendszerbe történő feltöltése stb.
IV.
Szerződés meghatározása:
Megbízási szerződés felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységre vonatkozóan
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződéskötéstől a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötéséig, vagy a
közbeszerzési eljárás ellenőrzésének lezárásáig (amelyik későbbi).
V.
A szerződés teljesítésének helye:
Mosonmagyaróvár
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VI.
Fizetési feltételek:
Nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtására az eljárás
megindítását követően van lehetőség, amelynek összege a megbízási díj 50 %-a. Végszámla benyújtására az
összegezés megküldését követően van lehetőség. Ajánlatkérő a számla ellenértékét átutalással teljesíti a Ptk.
6.130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Fizetési határidő 15 nap.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás az Ajánlattevő érdekkörén kívül eső okból eredménytelen lesz, Ajánlatkérő
dönthet úgy, hogy a megismételt eljárás lefolytatását szerződésmódosítás nélkül, egyszerű megrendeléssel
megrendeli a nyertes Ajánlattevőtől. A megismételt eljárás lefolytatásának szakértői díját Ajánlatkérő rögzíti,
amely mértéke az ajánlat ár 65 %-a.
Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:

VII.

Ajánlattevőnek be kell mutatnia a szerződés teljesítésében közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót. (Név, lajstromszám)
Az ajánlattevőt kizáró okok:

VIII.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
•

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;

•

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

•

gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;

•

beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

•

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
- a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

•

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért
az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;

IX.
Az ajánlat benyújtásának formai és tartalmi feltételei:
Az ajánlatot e-mailben a zoli@pisztrangkor.hu címre, vagy személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat eredeti példányban (e-mailes megküldés esetén) postai úton, vagy
személyesen kell eljuttatni Ajánlatkérő székhelyére az ajánlattételi határidőt követő 8. napig.
X.
Az eljárás tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli:
Az eljárás során tárgyalás tartására nem kerül sor.
XI.
Ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
XII.
Ajánlattételi határidő:
2020. november 20.

2

XIII.
Az ajánlattétel nyelve:
Magyar

XIV.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap

XV.
Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A korábban megjelölt hiányosság később nem pótolható.

XVI.
Egyéb információ:
Az ajánlatot a mellékelt adatlap szerint kell benyújtani.
Az Ajánlatkérő fenntartja az ajánlati felhívás indoklás nélküli eredménytelenségének megállapításának jogát.
Ajánlatkérő a bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval a szerződés megkötését
megtagadhatja.
A környezeti és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele szükséges az ajánlati felhívásban megjelölt
tevékenységek során törekedni kell a felek közti papírmentes kommunikációra.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgya szerinti dokumentumok hiánytalan átvételét követően
legkésőbb 15 napon belül az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok tervezetét Ajánlatkérő részére egyeztetés
céljából megküldeni.
Az ajánlati árat forintban egész számokban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden
szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó költséget, ide nem értve az EKR rendszerhasználati díjat, valamint a
hirdetmény ellenőrzési díjakat.
Melléklet:
• 1. sz. melléklet: Ajánlati adatlap
Kelt: Mosonmagyaróvár, 2020. november 16.

…………………………………………
Fűzfa Zoltán
elnök
Pisztráng Kör
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Felolvasólap
Alulírott ............., mint a(z)
Név:
Székhely/Lakcím:
Adószám (adóazonosító jel):
Megbízott ig. szám vagy
cégjegyzékszám, egyéb
azonosító szám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, telefon,
faxszám, e-mail cím:
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
neve, lajstromszáma:
ajánlattevő képviselője, a Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület „Ajánlatkérés
szakértői szolgáltatásra – „Tájközpont építése az Ecoregion SKHU projekt keretében” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása” tárgyú ajánlatkérésére az
alábbi ajánlatot adom:
Az ajánlat tárgyának pontos tárgya:
Ajánlat megnevezése

Nettó
ajánlati ár
(Ft)

Áfa
(Ft)

Összesen
(Ft)

Kbt. 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
lebonyolítása

Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy
– az ajánlatkérésben és mellékleteiben közölt feltételeket elfogadjuk,
– a jelen ajánlatunk elfogadása esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére, és az
ajánlatkérésben és mellékleteiben foglalt feltételek szerinti maradéktalan teljesítésére,
– az általam képviselt ajánlattevő nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
– az ajánlatkérésben előírt ajánlati kötöttséget vállaljuk,
– rendelkezünk az ajánlatkérésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges szaktudással és
eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel,
– cégünk az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdés alapján átlátható szervezetnek minősül.
Kelt:
cégszerű aláírás

4

