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

Országos Bírósági Hivatal

EKRSZ_
94851331

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Szalay Utca 16.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Lacza

kozbeszerzes@obh.birosag.hu

Telefon:

1055

Ország:

Magyarország

Krisztián
+361 3544148

Fax:

+361 3730079

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

www.birosag.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

APONIUS Consulting Kft.

EKRSZ_
55788384

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

1072

Ország:

Magyarország

Rákóczi Út 42.

Egyéb cím adatok:

Gacsályi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@aponius.com

Béla

Telefon:

Fax:

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

www.birosag.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi intézmény

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
71320000-7

Tapolcai tervezési szolgáltatás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség, Köztársaság tér 4. sz. – 2926 hrsz – alatti épület teljes rekonstrukciójának és
bővítésének teljes körű tervezése 1. Tervezési szolgáltatások: Az épület teljes rekonstrukciójának és bővítésének megvalósításához
kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése. 2. Műszaki szakértői közreműködői tevékenység: Az
elkészítendő tervdokumentációk alapján, a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások (építési kivitelezés,
biztonságtechnika, és belsőépítészet) során műszaki-szakértői közreműködői tevékenység ellátása. A pontos meghatározást a műszaki
leírás, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Országos Bírósági Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 16.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, figyelemmel a közbeszerzés tárgyát képező feladat jellegére, a
gazdasági ésszerűségre, a feladatok egymásra épülésére.

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

Tapolcai tervezési szolgáltatás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

Országos Bírósági Hivatal, 1055 Budapest, Szalay utca 16.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tervezési szolgáltatások: A Veszprémi Törvényszék illetékességi területén a 8300 Tapolca Köztársaság tér 4. sz. (hrsz.: 2926) alatti
ingatlanon lévő Tapolcai Járásbíróság és Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciójának és bővítésének megvalósításához
kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a műszaki leírásban részletezettek szerint. Az
engedélyeztetés, a közmű és közút kezelői egyeztetések és az engedélyek beszerzése a Tervező feladatát képezik, azonban a hatósági
díjakat a Megrendelő fedezi. 2. Műszaki-szakértői közreműködői tevékenység: Az elkészítendő tervdokumentációk alapján, a
rekonstrukció és bővítés megvalósításának előkészítésekor, a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások (építési
kivitelezés-, biztonságtechnika-, és belsőépítészeti munkálatok) során, az ajánlattevők részére megküldendő kiegészítő tájékoztatások –
adott esetben előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszok - elkészítésében, megválaszolásában, az ennek alapján módosításra

kerülő közbeszerzési dokumentumok elkészítésében, valamint a beérkezett ajánlatok értékelése során, illetőleg valamennyi, az eljárás(
ok) lebonyolítása során esetlegesen felmerülő, vonatkozó kérdések megválaszolásában műszaki-szakértői közreműködői tevékenységet
lát el. A pontos meghatározást a műszaki leírás, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Költség kritérium:
Ár kritérium:

Nem
Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség:

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

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A kapcsolódó építési beruházásban tervezett szakértői tevékenység időbeni tervezhetőségének bizonytalansága miatt indokolt a
szerződés meghosszabbíthatóságának biztosítása.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Amennyiben a műszaki-szakértői közreműködői tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárások (Építési munkák kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, Biztonságtechnikai munkák kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban való közreműködés, Belsőépítészeti munkák kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való
közreműködés) eredménytelenül zárulnának, úgy a Tervező köteles a tevékenységét a közbeszerzési dokumentumok 2. számú
mellékletét képező részletező ártáblázat IV. és/vagy V. és/vagy VI. pontjának megfelelő ellenértékért teljesíteni. Az opcióra vonatkozó
részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerinti értékelési szempont alapján értékeli.

Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ1.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti) névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét. A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevő a Magyar Építész Kamara, illetve területi
kamarái vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ1.: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltésével kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az SZ1. követelménynek. Igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra: A 321/2015. (XI. 30.
) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra
csatolandó az engedély vagy jogosítvány másolata, vagy a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés ténye az országos kamarai
nyilvántartásban a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor igazolás csatolása nem szükséges. Az ajánlatkérő ebben az
esetben az alkalmassági követelmény szerinti jogosultságot, az elektronikus névjegyzék alapján ellenőrzi és nem kéri az igazoló
dokumentum benyújtását. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltésével kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1, M/2, M/3, M/4, M/5. alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti felhívására benyújtandó igazolás: - Nyilatkozat az M/1.-M/5. alkalmassági követelményről (szakemberek) További
csatolandó dokumentumok M/1.: - szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza legalább a következő tartalommal: a) a
szakember neve, végzettsége b) szakmai gyakorlat bemutatása (szakmai gyakorlat rövid leírása, kezdete év/hó, befejezése év/hó
megjelölésével). - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata rendelkezésre állásról. A nyilatkozathoz a szakember tervezői
jogosultságát igazoló dokumentum másolatát csak abban az esetben szükséges csatolni, ha az Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a
kamarai nyilvántartásban. További csatolandó dokumentumok M/2-4.: - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata rendelkezésre
állásról. A nyilatkozathoz a szakember tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát csak abban az esetben szükséges csatolni
, ha az Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a kamarai nyilvántartásban. További csatolandó dokumentumok M/5.: - a szakember saját
kezűleg aláírt nyilatkozata rendelkezésre állásról. - A TUJ - Beépített tűzjelző berendezés tervezése és TUO - Beépített tűzoltó
berendezés tervezése jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát, továbbá a tevékenység végzésére jogosító, a rendőrség által
kiadott hatósági igazolványának másolatát. A nyilatkozathoz a szakember „V” építményvillamossági tervezői jogosultságát igazoló
dokumentum másolatát csak abban az esetben szükséges csatolni, ha az Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a kamarai nyilvántartásban.
Amennyiben az M/2-M/5. pontban bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba
vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig

rendelkezni fog; valamint csatolnia kell a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget (oklevél másolata) és szakmai
tapasztalatot alátámasztó dokumentumot (önéletrajz, amely a szakmai tapasztalatot év/hótól év/hóig tartalmazza; és ahol a szakmai
tapasztalat vonatkozásában Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapként vesz figyelembe és az időben párhuzamos
szakmai tapasztalatok esetében Ajánlatkérő az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe). Az alkalmasság igazolására irányadó a
Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. Az alkalmassági követelmények igazolásának részletes leírását lásd a közbeszerzési
dokumentumok 0. III.1.3) pontjában.
Az alkalmassági minimum követelmények:
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti „É” tervezői jogosultsággal és legalább 5 éves, „É” tervezői jogosultságot igénylő szakmai gyakorlattal rendelkezik. M
/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „BÉ” tervezői
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M/3.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” tervezői jogosultsággal
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M/4. Alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” tervezői jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M/5. Alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő biztonságtechnikai szakágban, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V”
építményvillamossági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
továbbá TUJ - Beépített tűzjelző berendezés tervezése és TUO - Beépített tűzoltó berendezés tervezése jogosultsággal rendelkező
szakemberrel. Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek külön-külön
kell megfelelniük (azonos szakemberrel több tervezői jogosultság nem igazolható). A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, 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. 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.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
AAjánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Az Ajánlatkérő kötbér vállalását írja elő az Ajánlattevő részére késedelmes teljesítés
esetére. Alapja a késedelemmel érintett részfeladat nettó értéke, mértéke: 1%/késedelemmel érintett nap. Meghiúsulási kötbér: alapja
és mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás, részleges meghiúsulás esetén a meghiúsulással érintett részfeladat nettó értékének 25 %- a
. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési (minőségi) kötbér alapja és mértéke: a hibás teljesítéssel érintett részfeladat nettó
értékének 5%-a/hibás teljesítés. Jótállás: A Tervező a Ptk. szabályai értelmében jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállás időtartama
24 hónap. Teljesítési biztosíték alapja és mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. Jólteljesítési biztosíték alapja és
mértéke: a teljes nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés biztosítékait részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 1. Tervezési szolgáltatások: A teljesítési igazolás, illetőleg ez alapján a (rész)számla kiállítása
tervezési elemenként történik a szerződéstervezetben, illetőleg annak mellékleteiben részletezettek szerint. 2. Műszaki-szakértői
közreműködői tevékenység: Tervező eljárásonként 2 (két) számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésszerű (rész)
teljesítést követően a szerződéstervezetben, illetőleg annak mellékleteiben részletezettek szerint. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.

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

Nem
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (5) bekezdése
2018.09.05.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Az Ajánlatkérő előreláthatólag három körben (műszaki feltételek, szerződéses feltételek, ajánlati ár), szükség esetén több tárgyalási
fordulóban kíván tárgyalni az ajánlattevővel. A később tárgyalási fordulóban lehetőség van a korábbi forduló(k) témáiról tovább
tárgyalni. Ajánlattevők az első tárgyalási nap előtt írásban jogosultak az általuk megtárgyalni kívánt szerződéses feltételekre,
esetleges módosításokra javaslatot tenni. A javaslatokat írásban kell eljuttatni az ajánlattételi felhívásban megadott Ajánlatkérői
elérhetőségre legkésőbb a tárgyalási napot megelőző második munkanapon. Módosítási javaslat esetén kötelesek megjelölni a
módosítás pontos helyét, a módosított szöveget, és a módosítás indokát. A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben
kerülnek rögzítésre, amelyet a tárgyalás lezárását követően a felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír alá. A tárgyaláson az
ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre meghatalmazással rendelkező személy tehet
nyilatkozatot. Amennyiben nem az ajánlattevő képviseletére a cégkivonatban feljogosított tisztségviselő vesz részt a tárgyaláson, úgy
az ajánlattevőnek az ajánlattevő képviseletében történő eljárásra és nyilatkozattételre vonatkozó, a cégkivonat szerint a cég
képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is benyújtani
szükséges, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. A meghatalmazást eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányban kell az ajánlatban benyújtani vagy a tárgyaláson átadni az ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a tárgyalást követően
ajánlattevő részére írásban megküldi a végleges műszaki tartalmat és a szerződés tervezetet. A tárgyalás lezárásaként ajánlatkérő új,
írásbeli végleges ajánlat megtételére ad lehetőséget, amelyben ajánlattevő - a tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével - ajánlatát
módosíthatja. Ajánlattevőnek végleges ajánlatukat az ajánlatkérő által megküldött végleges szerződéses feltételek és végleges műszaki
tartalom alapján kell megtenniük. A végleges ajánlattétel módja, határideje és benyújtásának helye, valamint a végleges ajánlat
bontásának helyszíne és (a benyújtásra nyitva álló határidő lejártával azonos) időpontja a tárgyalás során kerül rögzítésre. Az első
tárgyalás tervezett időpontja és helye: 2018. szeptember 05. napján 10.00 óra Helyszín: Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest,
Szalay u. 16. I. emelet 129.) A végleges ajánlattétel tervezett időpontja: 2018. szeptember 07. napján 11.00 óra, amely egyben a
tárgyalás lezárásának minősül. A tárgyalás lezárásával a Kbt. 100. § (4) bekezdése szerint beáll az ajánlati kötöttség.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.08.29.

11:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.08.29.

13:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:
A részletes szerződési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
V.1.2) Műszaki leírás:
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá az
Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word
formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért
információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó
dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az
ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 3. Ajánlatkérő nem
teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 5. Az
ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni. 6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 7. Irányadó idő:
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő. 8.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen tervezésre vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 10 millió Ft/káresemény és legalább 50 millió Ft/kárév. Az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt
felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról
szóló kötvényt nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 5 (öt) munkanapon belül, de legkésőbb a szerződés megkötésekor
köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 9. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Gacsályi Béla, lajstromszám: 00346, Barabás Áron, lajstromszám: 00961

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.07.20.

