ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000059882019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Füzesabony mozi felújítás

Ajánlatkérő
neve:

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

EKRSZ_
39044073

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Füzesabony

Postai irányítószám:

3390

Ország:

Magyarország

Rákóczi Út 48

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

NUTS-kód:

Schmetzné

igazgatas@fuzesabony.hu

Telefon:

Balogh
+36 36452510

Szilvia
Fax:

+36 36452510

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

www.fuzesabony.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
17119252

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Mexikói Út 52/A

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Némethi

kozbeszerzes@legalexpert.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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Postai irányítószám:

www.legalexpert.hu

1145

Ország:

Magyarország

Péter
+36 17870316

Fax:

+36 17002778

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45262690-4

Füzesabony mozi felújítás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében” című és EFOP-1.5.3-16-2017-00051 azonosító számú projekt,
valamint az „Építs jövőt! Új esély program Füzesabony és térsége” című és EFOP-3.9.2-16-2017-00012 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan a volt mozi és előterének felújítása Füzesabony, Rákóczi út 50. alatti mozi helyiség belső átalakítása: az épületben a
meglévő részben elbontásra kerül. Új lépcső kerül kialakításra. A helyiség belmagassága álmennyezet beépítésével 3,10 m-re módosul.
Az új funkciónak magfelelően a helyiség oldalfalára hőszigetelt üvegezésű ablakok kerülnek beépítésre. Az eredeti lejtősen kialakított
belső padló megszűnik, a bejárati síkon levő 0,00 m padlóvonal kerül kialakításra, belső feltöltéssel Meglévő épület szerkezetei:
Alapozás: sávalap beton szerkezettel Lábazat : vasalt beton szerkezete Felmenő falak : kisméretű tégla Födémek: előregyártott vb.
gerendás födém beton bélés elemekkel, monolit főtartó gerendákkal. Tető szerkezet : Lapos tető bitumenes szigeteléssel.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

150

vagy a teljesítés határideje:

Füzesabony, Rákóczi út 50.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az építési munkálatok egységességére tekintettel részajánlat tétel nem biztosított.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Füzesabony mozi felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45262690-4
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

Füzesabony, Rákóczi út 50.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében” című és EFOP-1.5.3-16-2017-00051 azonosító számú projekt,
valamint az „Építs jövőt! Új esély program Füzesabony és térsége” című és EFOP-3.9.2-16-2017-00012 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan a volt mozi és előterének felújítása Füzesabony, Rákóczi út 50. alatti mozi helyiség belső átalakítása: az épületben a
meglévő részben elbontásra kerül. Új lépcső kerül kialakításra. A helyiség belmagassága álmennyezet beépítésével 3,10 m-re módosul.
Az új funkciónak magfelelően a helyiség oldalfalára hőszigetelt üvegezésű ablakok kerülnek beépítésre. Az eredeti lejtősen kialakított
belső padló megszűnik, a bejárati síkon levő 0,00 m padlóvonal kerül kialakításra, belső feltöltéssel Meglévő épület szerkezetei:
Alapozás: sávalap beton szerkezettel Lábazat : vasalt beton szerkezete Felmenő falak : kisméretű tégla Födémek: előregyártott vb.
gerendás födém beton bélés elemekkel, monolit főtartó gerendákkal. Tető szerkezet : Lapos tető bitumenes szigeteléssel.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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Nem

A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek
esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 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. Ajánlattevő, az alvállalkozója és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles
nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetet. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a 424/2017 (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdését. A kizáró okokra és 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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.
§ (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében Ajánlattevő csatolja az előző három
üzleti év (2015-2016-2017) közbeszerzés tárgyából (épületfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. §-a.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző három üzleti évben (2015-20162017) a közbeszerzés tárgyából (épületfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevétele összesen eléri a nettó
21.000.000.- HUF értéket. Azon ajánlattevő esetében, amelyik nem rendelkezik legalább három üzleti évvel az eljárást megindító
felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti év(ek)ben
elért, a közbeszerzés tárgya szerinti (épületfelújítás) nettó árbevételük számtani átlagának kell megfelelnie a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevőre vonatkozóan a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló alábbi
dokumentumokat: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, az igazolások benyújtásának ajánlatkérő általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdései szerinti felhívására köteles megadni az alábbi szabályok szerint M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie
kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
(épületfelújítás) szerződéseit a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése
alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett releváns munkák
ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - a szerződés
tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen - a teljesítés
mennyisége (darabszám) - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap; amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres
műszaki átadás időpont), - teljesítés helye, - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adó neve,
elérhetősége), - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a
referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140.§ (9)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve
árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt
vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt. A 321/2015 (X.30.) Korm.
rend. 21/A. § ára hivatkozással ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelmények igazolására
értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2)
bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a
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követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. Ajánlatkérő az eljárás
során alkalmazza a 424/2017 (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdését. Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (9) bekezdés az
irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a cégszerűen aláírt nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma
alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben rendelkezik a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó (épületfelújítás), összesen 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozattal igazolt referenciával. Az
alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a
teljesítést közös ajánlattevőként végezte, abban az esetben ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi (a késedelembe esés első napjától számítva a nettó vállalkozói díj 0,5 %, max. 15. %), teljesítési (a hibás rész nettó
ellenértéke 15 %-a) és meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %).
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő a teljesítési igazolással igazolt, Vállalkozót általa
kiállított számla alapján megillető vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag is szabályos számla kézhezvételét követő 30 napon belül
egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ptk. 6:
130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-31. §-ainak alkalmazásával. Amennyiben Vállalkozó a
szerződésben meghatározott valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a 322/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 32/A-32/B. § előírásait is alkalmazni kell. Ajánlatkérő előleg igénylésén túl, 3 részszámla, valamint 1 végszámla
benyújtásának lehetőségét biztosítja az Ajánlattevők részére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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Nem

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.03.01

11:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2019.03.01

13:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. AT-nek a dokumentációból tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 2. Az
eljárás eredményéről szóló tájékoztatást AK a Kbt. 79. § (2) bek. alapján az összegzés minden AT részére az EKR rendszeren
keresztül teljesíti. 3. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bek. a)- b) pontjaiban foglaltakat. A nyilatkozat nemleges
válasz esetén is csatolandó. 4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti - az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében történő eljárásra is kiterjedő meghatalmazást tartalmazó okiratot. 5. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetben szigorúbbak a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél. 6. AK a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó
szervezet létrehozását. Amennyiben több AT közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel
képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 35.§-ának
figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését
. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be. 7. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és a második legkedvezőbb
ajánlatot tett AT - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. §
szerinti eljárást. Ha az AT ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési
sorrendben a következő AT a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni. 8. AK az
összes AT részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK
tájékoztatja AT-t, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági
szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal
rendel el hiánypótlást. 9. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek., valamint a 114. § (6) bek. az irányadó. Az AT
kiegészítő információt kizárólag írásban és az EKR rendszeren keresztül kérhet. 10. A benyújtandó iratok jegyzékét a
dokumentáció tartalmazza. 11. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződés tárgyát képező munkára. 12. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e)
pontját alkalmazza. 13. AK előteljesítést elfogad.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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