Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

EKRSZ_
45755396

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1119

Ország:

Magyarország

Mérnök Utca 39

Egyéb cím adatok:

Török

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

torok.beatrix@tehetseg.hu

Telefon:

Beatrix
+36 17997971

Fax:

+36 16884880

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

http://matehetsz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://matehetsz.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
72256356

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Teréz Körút 19. III/32

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Gajdács

kozbeszerzes@tricsok.hu

Telefon:

1067

Ország:

Magyarország

Renáta
+36 13542760

Fax:

+36 13542768

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

www.tricsok.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.tricsok.hu

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Oktatás

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45111100-9

Ingatlan iroda és épület bővítése II.

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MATEHETSZ székház kialakítása során a cél olyan központ kialakítása, mely a tehetséggondozást szolgáló adminisztrációs és
foglalkoztatási tevékenységeknek ad helyet. A részletes feltételeket, műszaki paramétereket, elvárásokat a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás 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:

1118 Budapest, Budaörsi út 119/B (hrsz.: 2538/32).

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési
igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel.

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

„Ingatlan iroda és épület bővítése II.”

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45111100-9

45261410-1

45310000-3

45321000-3

45331000-6

45332000-3

45421100-5

45432100-5

45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

1118 Budapest, Budaörsi út 119/B (hrsz.: 2538/32).

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MATEHETSZ székház kialakítása a 1118 Budapest, Budaörsi út 119/B (hrsz.: 2538/32).telken álló jelenlegi épület átalakításával. A
beruházás adatai: Telek területe: 595,0 m2 Meglévő épület korszerűsítése: 461,68 m2 Zöldfelület mértéke: 50 % Épület
épületmagassága: 10,83 m Szükséges/tervezett gépjárműhelyek száma: 7 db Szükséges/tervezett kerékpár tároló száma: 7 db
Mértékadó tűzvédelmi kockázati osztály: AK (alacsony kockázatú) Tűzszakaszok: egy Az épület rendeltetéséből adódóan az épület
irodahelyiségei huzamos tartózkodásúak. Tömeges tartózkodású helyiség nincs az épületben. A beruházás műszaki tartalma: A
dokumentáció szerinti építészeti, gépészeti és elektromos bontások. Az épület középső, közlekedő traktusában egy 8 személyes lift
számára egy vb. liftakna készül. A meglévő lépcsőház megóvandó. Homlokzati hőszigetelő rendszer készül (eps graphite ásványgyapot
kiegészítéssel): 750 m2. Az új nyílászárók többrétegű hőszig. üvegezés lowE bevonattal, követelményértékek: Ug=0,6 W/m2K, R'w+
Ctr = 40 dB, : 12 alu, 14 műanyag. Az utcai homlokzati nyílászárók alsó részére tűzgátlási követelmények vannak (12 db). A
tetőszigetelés egyenes rétegrendű lapostető: 150 m2 Az épület alapozásának megerősítése történik a pince padlóba behúzott 14 cm
vastag vasbeton lemezzel, mely a pincefalakba vésett fészkekbe támaszkodik: 35 m2. Alapozás kiegészítése beton alapokkal lesz
kivitelezve a földszinti falvégi toldások alá. A tervezett új felvonó aknája vasbeton falakkal körítve, alaprajzi sávjában a meglévő
födémeket 4 szinten bontani szükséges, és új födémet kell építeni. A felvonó akna alá beton és vasbeton alap kerül. Meglévő 1. és 2.
emeleti szinteken födémszakaszok hiányoznak, monolit vasbeton lemezekkel pótolni kell. Tetőszinten (3. emelet) részlegesen új
beépítés készül, falakkal és új monolit vasbeton enyhén lejtett lemez födémmel. Alapozási beton és vasbeton szerkezetek összes
betonmennyisége 25 m3, betonacél 1,57 tonna. Felépítményi beton és vasbeton szerkezetek összes betonmennyisége 22m3, betonacél
1,8 tonna. Valamennyi gépészeti szakág esetén csak az előkészítő munkák (csövezések) kerülnek elvégzésre. A meglévő épület teljes
villamos hálózata elbontásra kerül, az átalakított épületben új villamos hálózat készül. A számított villamos energiaigény: normál
fogyasztók: 27,6kVA 3x40A A meglévő áramszolgáltatói csatlakozás az átalakítás után kevés, energiaigény bővítés válik szükségessé.
Az átalakítás során új – szabványos fogyasztásmérő hely kerül kiépítésre, áramszolgáltató által elfogadott gyártmányú műanyag
tokozottból. A teljes mért hálózat, a kivitelezés későbbi ütemében valósul meg. Villámvédelem kiépítésre kerül. II.1.7) pont folytatása:
Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné. A beruházás költségkeretének pályázati keretek között tartása, valamint az összköltségek csökkentése érdekében az
Ajánlatkérő egy beruházóval kívánja a feladatot elvégeztetni. Az épület felújítási munkálatainak az elvégzése, a kapcsolódó átjárási és
tárolási terület megközelítése csak egy bejáraton lehetségesek, ami viszont érinti és átfedi a parkoló és kert kialakítási területeket is.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

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:
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vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
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

II.2.13) 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
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá a következő eltéréssel: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó
rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos
megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevőnek nincsen a 2017. évi LIII.. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerinti nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés szerinti öntisztázás lehetőségére. V.2. pont folytatásaként: A
szerződés teljesítéséhez az alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező szakember részvétele szükséges: – 1 fő a 266/2013. (VII
. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés szerinti MV-É kategóriás felelős műszaki vezető – 1 fő a 266/2013. (VII.
11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés szerinti MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezető – 1 fő a 266/2013. (VII.
11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés szerinti MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezető Nyertes ajánlattevő a
fent megjelölt feltételeknek megfelelő, kamarai nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szerződés
megkötéséig köteles megnevezi. Amennyiben nyertes ajánlattevő ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt
a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti. Tekintettel arra, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél
köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építéskivitelezésre is kiterjedő all risc típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni,
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű (legalább
10.000.000,- Ft/kár és legalább 90.000.000 Ft/év mértékű) felelősségbiztosításra.
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem köteles alkalmassági követelményt előírni.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. A késedelmi kötbér mértéke: 0,2 % naponta. Alapja: a nettó Vállalkozói Díj, maximális mértéke 30 napi tétel. A késedelmes nap alatt
naptári napot kell érteni 2. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 1 % naponta. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj,
maximális mértéke 30 napi tétel. 3. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 %-a. A meghiúsulási kötbér alapja a
nettó Vállalkozói Díj.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés: A Nemzeti Tehetség Program keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
által vállalt feladatok ellátásához szükséges ingatlan biztosítása (65483-2/2016/ESELYT). Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bek.
alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő előlegre jogosult. A számla
ellenértékének kiegyenlítése – amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Ha alvállalkozó kerül
bevonásra, akkor a fizetés kapcsán az ellenérték kifizetése a 322/2018. (X.30.) Korm.r. 32/A.-32/B. szerint történik. A szerződésnek
részét képezi a Kbt 135.§ (10) bek. A Kbt. 135. § (1)-(3), (6)-(7) bek. közvetlenül alkalmazandó. A számlák kifizetése átutalással történik
. Az elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a kivitelezési munkákra a nettó vállalkozási díj 5%-ig tartalékkeretet köt ki, a
megkötendő szerződés vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

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
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.09.17

12:00

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:

2018.09.17

14:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,
a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak. A közbeszerzési eljárás során a
kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8)
szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft
. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. Az
ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1
)-(3)). Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő által elektronikus
űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni. Az ajánlat részeként be kell nyújtani: - a
Kbt. 66. § (2) bek. - a Kbt. 67. § (4) bek. - a változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó),
a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. - ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést). amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás
esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani. - Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. vonatkozásában. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Az eljárás és
az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §
rendelkezéseinek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13. § (3) bek. szerinti meghatalmazást. AK
alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. foglalt lehetőséget. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek. foglaltakat. AK a Kbt. 45. § (1) bek
. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig
terjedő időintervallum. AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal nem kapcsolatos. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. AK a Kbt. 135.§ (12) bek. alapján figyelmét arra, hogy a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltétele a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet V. fejezet 1. pontjában található. AK nem alkalmazza a
75. § (2) bek. e) pontját. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. szerint. AK fenntartja a jogot, hogy a
Kbt. 98. § (3) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon, ha többlet forráshoz jut. A Kbt. 98. § (3) bek.
szerinti közbeszerzés tárgya: a jelen beszerzés tárgyát képező épület műszakilag komplett állapotra vonatkozó befejezési
munkáinak elvégzése. Folytatás a III.1.1. pontban.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.11

