Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész
XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli, nyílt közbeszerzési eljárás a
Sertéstartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.5-16 kódszámú pályázat keretében
„Sertéstartó telep kialakítása” tárgyban
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Ajánlatkérő neve: Sain Krisztián egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő címe: 4200 Hajdúszoboszló, Báthory u. 26/a.
E-mail: 06-30-2072383, Fax:Telefon: sain77@freemail.hu; sainkrisztian1977@gmail.com
2. Kapcsolattartási pont:
Dr. Berecz Orsolya Kft.
Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00090.
Iroda és levelezési cím: 4025 Debrecen, Mester u. 37. fszt. 2. (bejárat az utcafronton)
Telefon: 06-20-410-1981; Telefax: 06-1-480-1180
E-mail cím: drbereczorsolya@gmail.com
3. Ajánlatkérő típusa: A Kbt. 5. § (3) bekezdése alá tartozó támogatott szervezet
4. Ajánlatkérő tevékenységi köre: állattenyésztés
5. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő(k) nevében végzi a beszerzést.
6. Az eljárás jogcíme: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás, melynek során az ajánlatkérő a nyílt eljárás
szabályait alkalmazza. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait figyelembe véve
fog eljárni.
7. Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: vállalkozási szerződés
8. Teljesítés helye: 4212 HAJDÚSZOVÁT, Külterület 0104/6 HRSZ-on található állattartó
telep
9. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
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10. A szerződés tárgya: Sertéstartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.5-16 kódszámú
pályázat keretében „Sertéstartó telep kialakítása”
11. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45453100-8 Felújítás
45111100-9 Bontási munka
45321000-3 Hőszigetelési munka
45111290-7 Közmű-előkészítési munka
09331000-8 Napelemek
12. Ajánlattevő tehet-e részekre történő ajánlattételt: nem.
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a
beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a
részekre történő ajánlattételt.
A projekt hagyományos organizációval megvalósítható, ezért a részajánlat biztosítása nem
indokolt, ugyanis a támogatás szempontjából egy egységként kezelendő a beruházás, adott
esetben több kivitelező közül az egyik hibás, határidőn túli teljesítése meghiúsíthatja az
egész projektet, tehát egy felesleges kockázati tényező. A több kivitelező részajánlatának
valószínűleg árfelhajtó hatása lenne, ami megismételt eljárást vonhat maga után, így nem
tartható a beruházás teljes megvalósítására előírt határidő. Több kivitelező esetén a
szolgáltatóval/ elektromos energia/ való engedélyeztetések is a projekt határidő csúszását
idézhetik elő, mely a támogatás elvesztésének kockázatával jár. Műszakilag fontos
probléma a tervtől esetlegesen eltérő, előre nem látható munkálatok költségeinek kezelése,
mely kizárólag egy kivitelező esetében oldható meg, pl. munkanemenkénti
átcsoportosítással, műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazásával. Az üzemeltetés
során garanciális szempontból ideális egy kivitelezővel a kapcsolattartás, felesleges
jogviták a kivitelezők között nem akadályozzák a támogatott célnak megfelelő
létesítmények rendeltetésszerű használatát.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak
tekintendő, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több
vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak
emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a
gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok
figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel
lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági
ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony
felhasználásának követelményével.
13. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem.
14. Teljes mennyiség vagy érték:
Hízlalda épülete:
Az épület pinceszintjén kerül kialakításra 4 db lagúnás trágyatároló. Az épület a földszinten
keresztben folyosóval, hosszában karámfallal ketté lett osztva. Az így kialakult 4 db ól
hosszában, közepén 0,80 cm folyosó készül, összesen 8 db ól kerül leválasztásra,
betegállomány részére kialakított elkülönítő résszel. Padozata előregyártott rácsos pallók,
melyen keresztül a trágya a pinceszinten lévő tárolóba kerül. Fala részben vb. fal, részben
téglafal, melybe légbeejtőket építenek be, középen vb. pillérsor, mely a tetőszerkezetet
tartja. Pince nettó alapterülete: 2.016,60 m2, Földszint nettó alapterülete: 2.026,20 m2Az ól
összes nettó alapterülete: 4.042,80 m2
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A sertésólhoz közvetlenül kapcsolódik a dolgozók részére kialakított fekete-fehér
rendszerű szociális épület. (36,58 m2) Továbbá a beruházás részét képezi 2 db 3 m3-es
szennyvízakna, állati hulladéktároló, hídmérleg fogadószerkezet. Ezenkívül a telepi
infrastruktúra részeként kiépítésre kerül telepi út, kerítés, villamos és vízvezeték hálózat.
Napelemes rendszer kiépítése:
198 darab polikristályos, minimum 250 Wp teljesítménnyel rendelkező napelem telepítése,
csatlakoztatása az épület elektromos hálózatára, a hozzá tartozó kapcsoló szekrények
kiépítésével együtt.
Hizlalda épület tartástechnológiája:
1. Lagúnakeverés
Az istálló 2m mély cirkulációs trágyalagúna rendszerének felkeverését hosszútengelyes,
kardánhajtású keverő berendezéssel kívánjuk homogenizálni. A feladatra javasolt
berendezés:
RECK Jaguar JUMBO 6.6 kardánhajtású hígtrágya keverő
(szögben hajlítható keverőszárral)
-

keverőszár hossza:
6,0 m
keverőszár átmérő: 140 mm
speciális csúszógyűrűs csapágynak köszönhetően 1.000 ford./perc (kardáncsukló
nélkül)
1 ¾” kardáncsonk
erősített hajtómű Ø45mm-es keverőtengellyel
Ø600 mm-es keverőpropeller
propeller körüli keret Ø640mm-es nyílással a propeller számára
rozsdamentes acél bebetonozható keret a csúszó sínek fogadására
rozsdamentes acél csúszósín pár

2. Beton rácspadozat
Méretre gyártott vasbeton rácspadozattal kerül lefedésre a teljes trágyalagúna rendszer. A
rácspadozat alkotja az épület termeinek és a központi keresztfolyosó padozatát, ezáltal
biztosítva a trágya letaposását, a vizelet lagúnába jutását, a felület viszonylagos
„tisztaságát”. A réselés mérete és kialakítása megfelel a hízó sertések számára
előírtaknak.
Rácsméret (a tervek alapján):
- rácshossz:
2500 mm
- rácsszélesség: 400 mm
- rácsmagasság: 80 mm
3. Karámrendszer
Kutricahatároló karámfal (termeken belül)
A kutricákat 110cm magas karámrendszer határolja, elválasztva egymástól az egyes
falkákat. Anyagának és felületének köszönhetően kiválóan takarítható és
korróziómentes.
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Fő elemei:
- falpanel:
merevítéssel
- oszlopprofilok:
- felső vízszintes merevítés:

750x35 mm-es PVC műanyag panel belső
h=1100 mm (rozsdamentes acél)
2db 1”-os csősor (tüzihorganyzott acél)

Lerekesztő karámfal (központi folyosón)
Az épület központi keresztfolyosóján elhelyezésre kerülő sérült, beteg állatok
elkülönítését segíti a folyosó egy részének lerekesztésével. Egy-egy karámfal elem a
folyosó szélességével megegyező, 2m hosszúságú. A fali acél oszlopprofilokból kézzel
kiemelve az állatok be- és kihajtása könnyen elvégezhető. Anyaga és magassága a
karámrendszerével (3-as pont) megegyezik.
Fő elemei:
- falpanel:
2db összepattintható 500x35 mm-es PVC
műanyag panel
belső merevítéssel
- oszlopprofilok:
h=1100 mm (rozsdamentes acél)
- felső vízszintes merevítés:
1db 1”-os csősor (tüzihorganyzott acél)
4. Itatás
Csészés önitató
A fali rögzítésű, rozsdamentes acél kivitelű orrszelepes csészés önitatók egyenként 2030 db hízó ivóvíz ellátást biztosítja. A rágásból adódó sérülések elkerülésére
½”x1000mm hosszúságú rozsdamentes acél csőfelállással szerelve. A csőfelállás
½”x10mm-es műanyag gyorscsatlakozós fittingekkel és flexibilis csővel csatlakoznak
az ivóvíz csőhálózatra.
Ivóvíz csőhálózat
Az épületen belüli ivóvíz csőhálózat vastag falú, hegesztett PP műanyagrendszerrel
kerülne kiépítésre. A szükséges vízszállítási kapacitás biztosítására DN32-es méret
indokolt. A csészés önitatók és az önetetők ivóvízcsövének rácsatlakoztatásához
½”x10mm-es gyorscsatlakozós leállások kerülnek kiépítésre.
5. Gyógyszeradagoló
Az állatok ivóvízen keresztüli gyógyszeres kezelésére gyógyszeradagoló berendezések
beépítése szükséges, minden teremhez külön-külön. A berendezéseket úgy kell beépíteni
az ivóvíz csőhálózatba, hogy igény esetén kézi csapokkal kizárhatóak legyenek.
A berendezés műszaki paraméterei:
-

beállítható töménység: 1 – 5 %
átfolyó vízmennyiség: 10 l/h – 2,5 m3/h
víznyomás:
0.3 – 6 bar

6. Etetés
Önetető
4

Az állatok takarmányellátására ad libitum kombinált önetetőket alkalmazunk. A
strapabíróság és időtállóság érdekében az etetőtálca, a takarmány kiadagoló és az itató
egység rozsdamentes acél kivitelű. A takarmánytartály anyaga PVC műanyag, a feltöltő
cső alatt a tartály falának kikopását megakadályozandó, rozsdamentes acél betétlemez
beépítése szükséges. A termekben az egyes falkák számára 40 állat ellátására alkalmas,
míg a sérült, beteg állatok számára max. 20-30 hízó kapacitású modell szükséges.
Takarmány-kármentő lap
Az önetetők alá, azok környezetét lefedő, teljesen zárt kármentő lapok beépítése
indokolt a kitúrt takarmány lagúnába jutását megakadályozandó. Így a kitúrt takarmány
is elfogyasztásra kerül. A kármentő lapok anyaga strapabíró és a kopásnak jól ellenálló
HDPE műanyag, felülete a csúszásmentesség érdekében domború mintázatú. Javasolt
mérete: 1640 x 1220 x 10 mm.
Takarmánybehordó rendszer
Az önetetők automatikus feltöltésére műanyag kaparókorongos behordó rendszer
javasolt, mely legalább 900 kg/óra teljesítményű kell legyen. A műanyag
kaparókorongok rozsdamentes acél drótkötélzetre erősítve, tüzihorganyzott acél
csőpályában futnak. Az állatok ezen nevelési szakaszában kétfázisú takarmányozás
szükséges, melyet a termenként külön-külön kiépítésre kerülő egyfázisú behordó pályák
biztosítanak.
Takarmánytároló siló
A takarmánybehordó rendszer kiszolgálására, és az állatok biztonságos legalább 1 heti
ellátására alkalmas silókapacitás szükséges. Állatonként átlag napi 2,5 kg
takarmányfogyasztást számolunk. A silóhéjazat üvegszál-erősítésű poliészter, a lábakon
álló tartóváz és a védőkosaras létra tüzihorganyzott acél. A takarmány betöltése az egyik
lábon keresztül, levegővel fúvatással történik.
Silórázó motor
A takarmánynak a siló belső falára történő feltapadását hivatott meggátolni, így
biztosítva a behordó pálya zavartalan ellátását és a siló védelmét, mivel nincs szükség a
héjazat külső ütögetésére. A berendezés a silóhéjazat külső felületére kerül felszerelésre,
működtetését 3-fázisú villanymotor végzi.
Silómérleg rendszer
A telepre érkező takarmány mennyiségének, illetve annak fogyásának a mérésére,
dokumentálhatóságára szolgál az egyes silók lábai alá beépíthető mérőcella készletek.
Minden készlethez tartozik egy LED kijelzős kezelőegység. A rozsdamentes acél
mérőcellák tüzihorganyzott acél talplemezzel szereltek. A mérőcella készleteket úgy kell
megválasztani, hogy azok mérési tartománya igazodjon az adott takarmánysiló
tárolókapacitásához.
7. Szellőzési rendszer
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Az épület frisslevegő ellátására légsebesség mérésen alapuló oldalfali légbeejtős
szellőzési rendszert alkalmazunk. A rendszernek termenként 95.000 m3/h légszállítási
kapacitással kell bírnia.
Oldalfali légbeejtő
Termenként 50db automatavezérlésű motoros mozgatású, falba épített légbeejtő
biztosítja az állatok friss levegővel történő ellátását. A légbeejtő elem madárhálóval
szerelt.
A légbeejtő elem műszaki adatai:
-

légszállítás: 2.100 m3/h (10 Pa)
meghúzó erő: 35 N
beépítési méret:
655 x 395 mm

Meghúzó motor és vezérlése
Minden terem oldalfali légbeejtőit egy-egy meghúzó motor mozgatja, és minden
motorhoz szükséges egy motorvezérlő egység is, melynek vezérlő kimenetén 0-10V
feszültség jelenik meg.
A meghúzó motor műszaki adatai:
-

teljesítmény:
vonóerő:

150 W / 0.7 A, 230 V
max. 3000 N

Ventilátorkürtő rendszer
Termenként 4db Ø820 mm-es tetőbe építhető, hőszigetelt kürtő szükséges, melyek
mindegyike automatavezérlésű motoros fojtólapátokkal felszerelt. Az egyik kürtőbe
légsebesség mérő ventilátor is beépítésre kerül.
Ventilátor
Termenként 4db Ø800 mm-es 3-fázisú energiatakarékos ventilátor biztosítja a szükséges
légszállítást.
A berendezés műszaki adatai:
-

teljesítmény:
légszállítás:

1.300 W / 2.9 A, 400 V (3f)
23.850 m3/h (30 Pa)

Frekvenciaváltó
Termenként 1db frekvenciaváltó szabályozza a 4db ventilátor fordulatszámát, a
teremvezérlő berendezés utasítása alapján.
A berendezés műszaki adatai:
-

teljesítmény:

5.5 kW / 13.0 A, 400 V (3f)
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Klíma teremvezérlő egység
A berendezés méri a teremben a hőmérsékletet, valamint figyelembe veszi a
mérőventilátorok által mért légsebességi adatot és az előre meghatározott szellőzési
görbe alapján, ezen paraméterek függvényében vezérli a ventilátorok fordulatszámát, a
kürtők motoros fojtólapjainak, illetve az oldalfali légbeejtők pozícióját. Az intelligens
vezérlőnek köszönhetően nagyon pontos és energiatakarékos szellőztetés valósul meg.
A berendezés korszerű, érintőképernyős kivitel.
Központi kezelő és adatbeviteli egység
A korszerű érintőképernyős központi egység biztosítja az egyes teremvezérlők
klímaparamétereinek egy helyen történő figyelemmel kísérését, módosítását.
PC szoftver
Lehetőséget nyújt a központi kezelő és adatbeviteli egység felületének PC-n történő
megjelenítésére, kezelésére, illetve távfelügyelet működtetésére.
Riasztó rendszer GSM modullal
A szellőzési rendszer működése során fellépő problémák szirénás jelzését, illetve a
hibaüzenetek mobiltelefonra történő továbbítását végzi.
Csőventilátor a folyosó szellőztetésére
Az épület központi keresztfolyosójának átszellőztetésére egy falba építhető DN200-as
csőventilátort alkalmazunk.
8. Magasnyomású hűtő-párásító rendszer
Az épületbe áramló frisslevegő nyári időszakban történő hűtését magasnyomású párásító
rendszerrel biztosítjuk. A rendszer termenként külön-külön megadható klímaigény
szerint hűt.
Kompresszor frekvenciaváltóval
A frekvenciaváltóval ellátott kompresszor 10-300 fúvóka ellátását teszi lehetővé, így azt
a szituációt is meghibásodás nélkül tudja kezelni, ha csak egy terem hűtésére van
szükség.
A berendezés műszaki adatai:
-

teljesítmény: 4.0 kW / 9.1 A, 400 VAC (3f)
üzemi nyomás: max. 70 bar

Vezérlő egység
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A rendszer része egy korszerű érintőképernyős vezérlő, mely összesen 8 terem
klímaparamétereit tudja kezelni és ez alapján a kompresszort működtetni.
Magasnyomású csőhálózat porlasztó fúvókákkal
A kompresszor a vízpárát Ø12mm-es rozsdamentes acél csőhálózaton és Ø0,2mm-es
porlasztófúvókákon keresztül juttatja a térbe. Fontos, hogy a 70 baros nyomáson olyan
finom vízpára keletkezik, amely nem nedvesíti le a környező technológiai elemek
felületét, illetve az állatok testfelületét. (nem okoz meghűlést, megbetegedést). A
csőpálya rögzítése az épület falán, az oldalfali légbeejtők alatt történik.
9. Terem-elválasztó falak
A szomszédos termek elválasztása és a központi folyosótól való leválasztásuk
500x50mm-es egymásba kapcsolható műanyag falpanelekből épített falazattal történik.
10. Istállóajtó
Speciálisan az állattartásban jellemző nagy igénybevételre gyártott istálló ajtók kerülnek
beépítésre. Ezek mindegyike rozsdamentes acél tokozattal, erősített műanyag ajtólappal,
korróziómentes robosztus kivitelű zsanérokkal és zárszerkezettel szerelt.
A beltéri teremajtók plexi betekintő ablakkal felszereltek az állomány zavartalan
megfigyelhetősége érdekében. A kültéri ajtók ajtólapja belső hőszigeteléssel ellátott, a
felületük UV-stabil.
11. Állatmérleg
Az állatok csoportos mérlegelése az épület központi folyosójára fixen beépítésre kerülő
2.000x4.000mm alapterületű állatmérleggel történne. Kivitelét tekintve az
alacsonypadlós vázszerkezet rozsdamentes acél, a padozat nagy teherbírású műanyag
sertés rácspadló elemekből, oldalfalai pedig jól takarítható, erős műanyag falpanelekből
épül fel. Az 1.500 kg-os méréshatárt 4db egyenként 1.760 kg-os mérőcella biztosítja, a
mérési eredmények digitális LED kijelzőn olvashatók. A berendezés képes összesíteni
az egyéni mérési eredményeket.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás
tartalmazza
15. Vételi jog (opció) nem biztosított.
16. Teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 12 hónap, ekkorra a kivitelezési
munkák készültségi foka 100%-os kell, hogy legyen, a hiánymentes műszaki átadásátvételének meg kell történnie.
Ajánlatkérő kéri, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát Ajánlattevők
egységesen 15 naptári nappal vegyék figyelembe.
17. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra
az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő
az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt,
az ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 50.000.-Ft /naptári nap, maximális
mértéke: 3.000.000,-Ft. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali
hatállyal felmondani a vállalkozási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.


A kötbérmaximum elérése esetén az ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal
felmondani a vállalkozási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon,



meghiúsulási kötbér, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység
nettó ellenszolgáltatásának az összege,



a nyertes ajánlattevőnek minimum 3 év (36 hónap) időtartamú jótállást kell
vállalnia.

A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A jogosult a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
18. Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
1., Előlegfizetés:
Előleg igénylése esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles az előleget
kifizetni.
2., Számlázási feltételek:
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
- teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja. A vállalkozói díj kifizetésére 6%, 30%, 46 %, 72 %, 90%, 98 % és
100% teljesítésnél, 6 db részszámla és a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt
követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla, majd 6 db részszámla és a végszámla
benyújtására jogosult. Az előleg egy részletben kerül levonásra a végszámlából. A
végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a
kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása
és kifizetése csak a jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott
eljárási rend szerint, a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után
lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a
számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA”
szabályai szerint történik.
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3., A kifizetés folyamata:
A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF), átutalással
kerül sor a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, valamint a szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
Vonatkozó jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
- 322/2015. (X.30) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet
19. Annak meghatározása, hogy ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel lehetővé
teszi-e a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását: nem követelmény és nem lehetséges.
20. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró
okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás
megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lennie.
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21. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket a jelen eljárás
során.
22. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmassági minimumkövetelmény:
M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé
számított 5 évben nem rendelkezik legalább 1 db szerződés keretében teljesített
referenciával, amely legalább 148 db polikristályos, minimum 250 Wp teljesítménnyel
rendelkező napelem, 37,5 kW inverter teljesítményű hálózatra termelő napelemes rendszer
telepítésének szerződésszerűen teljesített szállítására és üzembe helyezésére vonatkozik.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
M.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben legalább 1 db szerződés keretében teljesített
olyan legalább 1400 m2-es sertéstelepen sertésistállóban kivitelezett referenciával,
amelyen megvalósultak az alábbi munkanemek:
-légmennyiség mérésen alapuló szellőzés
-frekvenciaváltós szabályozás a ventilátor fordulatszámára vonatkozóan
-internet alapú távfelügyelettel rendelkező szellőzés és etetéstechnológia
- 3D (3 dimenziós) tervezés és abból képzett cikkszámos darabjegyzék alapú technológia
tervek megléte.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
M.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben legalább 1 db olyan ügyviteli rendszer
üzemeltetéséről szóló referenciával, amelyben szervizrendelésenként visszafejthetőek az
alábbi adatok:
 a megrendelő üzleti partner neve
 a megrendelő kapcsolattartója
 a szerviz időpontja
 a felhasznált anyagféleségek
 a felhasznált munkaidő
 a szervizt elvégző szerviztechnikus neve.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben olyan referenciával, mely legalább 1400
férőhelyes és 1400 m2 nettó alapterületű sertéstelep építéséről szól.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
M.3.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik teljesítésben részt vevő
legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek állattartó telepek kivitelezésében legalább 24
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hónap szakmai tapasztalata van a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján.
M.3.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 5 fő
sertéstartástechnológia tervezésében és szerelésében legalább 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szerelővel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 2017. évben nem rendelkezett minimum 20
fő fizikai statisztikai állomány létszámmal a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés g) pontja alapján.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában csak nyilatkoznia kell,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
„(2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre
jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben
az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.”
A referenciára vonatkozó feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az
ajánlattevők a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételnek bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt.
65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ugyanakkor az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1)
bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
M.1. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
M.2.1. , M.2.2. , M.2.3.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
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az építési beruházás (elvégzett munkák részletesen munkanemekre lebontva), tárgya (úgy,
hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.)
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.2. pont vonatkozásában
alvállalkozó igénybevétele a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján nem lehetséges.
Az M.2.2. pont vonatkozásában az igazolás tartalmazza különösen az alábbiakat:
 a megrendelő kapcsolattartója
 a szerviz időpontja
 a felhasznált anyagféleségek
 a felhasznált munkaidő
 a szervizt elvégző szerviztechnikus neve
M.3.1. Ajánlattevőnek nyilatkozatában meg kell neveznie a szerződés teljesítésében részt
vevő szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell
jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel és a szakmai tapasztalat
bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. A
szakmai tapasztalatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a
szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztást), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid
ismertetését, különösen fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott, állattartó telepek
kivitelezésében végzett munkák megnevezését is.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés b) pontja szerint)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak
más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
M.3.2. Ajánlattevőnek nyilatkozatában meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt szerelőt az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni
a bemutatott szerelő jogviszonyát az ajánlattevővel és a szakmai tapasztalat bemutatásának
kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. A szakmai tapasztalatot
alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott
szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, különösen
fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott, sertéstartástechnológia tervezésében és
szerelésében végzett munkák megnevezését is.
A szerelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz.(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja szerint)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak
más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
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M.4. Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján
az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról kimutatást kell készítenie a 2017-es évre
vonatkozóan.
23. Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési
részszempontok alapján:
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes
jegyre kerekíti).
A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva, súlyszám: 70)
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott
nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb
összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati
pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan,
az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:
a pontskála felső határa
P min:
a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
2. Az M.3.1.) alkalmassági minimum követelményre bevont teljesítésben részt
vevő szakember állattartó telepek kivitelezésében szerzett alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (24 + 12 hónap
többlettapasztalat, de összesen max. 36 hónap) (hónapokban megadva,
súlyszám: 20)
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember állattartó telepek kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalati ideje.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont esetén a 24+12,
azaz összesen maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő)
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 12
vagy kevesebb hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A Felolvasólapon
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csak a 24 hónapon felüli min. 1, max. 12 hónap többletmegajánlást kell szerepeltetni.

A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet.
A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem
adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele
a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész
hónapként értékel Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a megajánlott szakember állattartó telepekkivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalataként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább
az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta:
-

a szakmunka irányítása,

-

szakszerű munkavégzés biztosítása,

az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi
követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi,
közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa
vezetett építkezésen való ellenőrzése,
az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá
tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott
kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és
betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások az
építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
-

a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása,

-

a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,

az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és
irányítása,
annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési
dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék
kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése.
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban
kifejezve.
A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja
a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva
lineárisan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra:
P = (A vizsgált – A elvi legrosszabb)/ (A elvi legjobb - A elvi legrosszabb)X (P max – P
min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
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P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A elvi legjobb: az elvi legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (12 hónap)
A elvi legrosszabb: az elvi legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (0 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
3. Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem,
súlyszám: 10)
Ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő
vállalja-e az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását legalább 1 hónapig a
teljesítés időszakában. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő 1 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló foglalkoztatását vállalja legalább 1 hónapig a teljesítés időszakában.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a 272/2014 (XI.5.) számú Korm.
rendeletben szereplő fogalmat érti az alábbiak szerint:
Hátrányos helyzetű személy:
4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem
álló személyek,
4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú
végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek,
4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a
gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos
egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy
szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába
állási esélyeik egy biztos munkahelyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalót a
szerződés teljesítésének időtartamában legalább 1 hónapig kötelező foglalkoztatnia a
nyertes ajánlattevőnek. A folytonosság nem feltétel.
A pontozás az alábbiak szerint történik:
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Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését
abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak
szerint:
Amennyiben Ajánlattevő nem vállalja az 1 fő hátrányos helyzetű 0,00 pont
munkavállaló foglalkoztatását ajánlatában, vagy nem tesz
megajánlást
(a Felolvasólapon „nem” válasz esetén)
Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló 10,00 pont
foglalkoztatását vállalja ajánlatában
(a Felolvasólapon „igen” válasz esetén)
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy
vállalja-e az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítése
során legalább 1 hónapig, vagy nem. Tehát a válasz igen vagy nem.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást
Vállalkozónak munkaszerződéssel vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra aláírt
szerződéssel igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.

24.

A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egyegy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti
Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma
az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot
kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg
Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint
értékben kell megadnia.
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.

25. A közbeszerzési dokumentumok beszerzésének feltételei:
A közbeszerzési dokumentumok megküldésre kerülnek jelen felhívással egyidejűleg.

26. cAz ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontása:
s
ü2018. május 15. (kedd) 9.00 óra
tAjánlat benyújtásának helyszíne: 4025 Debrecen, Mester u. 37. fszt. 2. (bejárat az
öutcafronton)
rAz ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 14.00-16.00 óráig, az
tajánlattételi határidő napján 8.00 és 9.00 óra között lehet benyújtani.
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öA Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,
kaz ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései
szerint jár el.
27. Ajánlatok magyar nyelven nyújthatóak be. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az
eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
28. Ajánlati kötöttség időtartama:
A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 nap.
29. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
30. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
31. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
„VP2-4.1.1.5-16” azonosító számú, „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című projekt
Támogatás intenzitása: az elszámolható projekt összköltség 50 %-a. A kifizetésre irányadó
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A
fennmaradó 50 %-ot Ajánlatkérő önerőből finanszírozza.
32. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés
tervezett időpontja:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama
alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha
az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére
vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
33. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott
szerződés): nem.
34. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §
- a szerint biztosítja.
35. Egyéb információk:
1)

Formai előírások:

Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen ajánlattételi
felhívás 2. pontjában meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot jelen
ajánlattételi felhívás 2. pontja szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. A
csomagolásra minden esetben rá kell írni az ajánlattevő nevét és címét, eljárás
megnevezését, illetve a címzettet.
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Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként (NEM laponként!) (folyamatos
sorszámozással) növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak (ajánlattevőnek a
tartalomjegyzéket is a végén az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak alá kell
írnia).
A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
„AJÁNLAT – „Sain Krisztián- Sertéstartó telep kialakítása Hajdúszováton” – Nem
bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta, azaz 2018. május 15-én 9.00 óra előtt!"
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá az ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem
szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú
példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
A benyújtott papír alapú és elektronikus példányok közötti eltérés esetén a papír alapú
példány az irányadó. Az Ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlat papír alapú eredeti és
elektronikus példányának az egyezőségéről.
Csatolandó az ajánlatban ajánlattevői nyilatkozat, amelyben nyilatkozik, hogy nem
módosított a műszaki tervdokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetésen, a
megnevezésen, képletezésen.
2)

A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

3)

Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és
kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy
aláírás mintájának eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Külföldi illetőségű
ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen
dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba
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vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges).
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző,
a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a
dokumentációban foglaltak szerint.
4)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

5)

Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

6)

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

7)

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel
esetén az ajánlat a Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia. Amennyiben az ajánlattételi felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges
becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt
eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.

8)

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban
is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

9)

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség
az ajánlattevőt terheli.

10)
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő
közösen is nyújthat be ajánlatot, azonban a Kbt. 113. § (2) bekezdés második mondata
alapján jelen eljárásban azok a gazdasági szereplők, akiknek az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást anélkül küldte meg, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna, közösen
nem tehetnek ajánlatot. Azon gazdasági szereplők, akiknek az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást megküldte, jogosultak közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlattételre irányadó
továbbá a Kbt. 35. § (2)-(7) bekezdése. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött
megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az
ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Az aláírt megállapodás tartalmazza:
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az ajánlattevők adatait (név, székhely),
a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel
képviseletére történő felhatalmazását,
annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében
nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,
az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján
érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó
feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától,
nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek
kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű
teljesítéséig.

11)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt.
kötelezően előír.

12)

Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában,
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6)
bekezdésére. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

13)

A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján
megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét
rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

14)

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja
az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §
(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek az előírt műszaki-szakmai
alkalmasságra vonatkoznak.

15) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésen fel kell tüntetni az alábbi
információkat:


ajánlatkérő neve,



eljárás megnevezése,



a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok miatt az ajánlatkérőt
felelősség nem terheli.
16)

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 20 000 000 Ft/kár és 200 000
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000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az
ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes
körű (All risk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre
vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell.
17) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember(ek)ről és a szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozatait is csatolni
kell.
18) Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség
értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.
E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania:
- az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva,
- a megajánlott szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melyből Ajánlattevő 2.sz.
értékelési részszempontra tett megajánlása ellenőrizhető az által, hogy a szakmai
önéletrajzban szereplő tapasztalati idő megegyezik a Felolvasólapon feltűntetett
értékkel,
- a 3.sz. értékelési résszemponthoz az ajánlattevői nyilatkozat csatolandó, mely
szerint ajánlattevő vállalja az 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
a szerződés teljesítés időtartamában legalább 1 hónap időtartamban.
19)
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétel során az MVH
építési normagyűjteményét kell használni, az ott szereplő áraknál nem lehet magasabb
összeget elszámolni, illetve a támogatói okiratban szereplő összeget sem lehet túllépni. A
támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve (2014.) gyártott
gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható. Ellenkező esetben
az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek minősül.
20)
Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát –
ideérte annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
21) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22)
Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról.
23) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
24) Ajánlattételi felhívás melléklete a közbeszerzési dokumentumok, mely tartalmazza
a nyilatkozatmintákat, a szerződéstervezetet és a műszaki leírást.
36. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április 12.
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