Eljárást megindító felhívás
„Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben”
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája: Kbt. 122./A. § szerint, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás
Felhívás megküldésének dátuma: 2015. január 21.
CPV Kód: 45000000-7
45316100-6
45316100-9
Ajánlatkérő: Cserkeszőlő Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Cserkeszőlő Község közigazgatási területe
Ajánlattételi határidő: 2015.február 05-én 11.00 óra
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Ajánlatkérő:
Neve:
Cserkeszőlő Község Önkormányzata
Címe:
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Telefonszáma:
+36 56/568-451
Telefaxszáma:
+36 56/568-462
Kapcsolattartó neve: Szokolai Lajos Polgármester
Ajánlatkérő nevében eljáró:
Neve:
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Címe:
5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Telefonszáma:
+36 66/561-581
Telefaxszáma:
+36 66/463-138
E- mail címe:
kovite@kovite.hu
Kapcsolattartó neve: Gulyásné Gubis Ildikó
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben (KEOP-5.5.0/K/142014-0011) keretében, a korszerűtlen közvilágítási berendezések rekonstrukciójának
kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Vállalkozási szerződés
Cserkeszőlő Község közigazgatási területe
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő
Községben” (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011) tárgyú beruházás megvalósítására
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000-7
45316100-6
45316100-9
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét
nem biztosítja.

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk: Ajánlattevő
többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
II.2.) Szerződés szerinti mennyiség
Vállalkozási szerződés keretében „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő
Községben (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011)” keretében, a korszerűtlen közvilágítási
berendezések rekonstrukciójának kivitelezése.
Jelenlegi állapot:
47 db Na 70W-os induktív előtétes lámpa
79 db Na 100W-os induktív előtétes lámpa
1 db Na 150W-os induktív előtétes lámpa
593 db kompakt 36W-os induktív előtétes lámpa
720 db összesen
Korszerűsítés utáni állapot:
6 db LED lámpa
20W
28 db LED lámpa
30W
80 db LED lámpa
40W
13 db LED lámpa
60W
593 db LED Maszk 14W
720 db összesen
A részletes műszaki tartalmat az eljárást megindító felhívás mellékleteként megküldött
műszaki dokumentáció tartalmazza.
További részletek a mellékelt Dokumentáció szerint. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet
26. § (6) bekezdése alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció, illetve a műszaki leírás
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat
minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem építési engedély köteles.
II.3.) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Teljesítési határidő: 2015. május 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad!
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
 Késedelmi kötbér (20.000.- Ft/nap, 30 napot elérő késedelem estén Ajánlatkérő
jogosult a szerződéstől elállni)
 Meghiúsulási kötbér (a nettó vállalkozási díj 5 %-a)
 Teljes körű jótállás: 12 hónap.
1) A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosíték: a kivitelező a
szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó szerződéses ellenérték)
2 %-ának megfelelő forint összegű biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti mód valamelyikén, a biztosítékot a kivitelezési munkák

szerződés szerinti kivitelezői teljesítésétől kezdődő (a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárása) és 1 évig tartó időtartamra kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
2) Előleg visszafizetési biztosíték az előleg rendelkezésre bocsátásától az előleggel történő
elszámolásig: előleg igénylése esetén az előleg igénylésekor benyújtott, a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára
szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés b)
pontja alapján a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében írt módon, a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti mértékben rendelkezésére
bocsátott biztosíték. A biztosítéknak az előleg rendelkezésre bocsátásától az előleg
elszámolásának időpontjáig (a kivitelezésre vonatkozó végszámla benyújtásának
időpontjáig) kell érvényben maradnia.
3) Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az
általa elvégzett munkáért, és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill.
működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 14
napon belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése KEOP-5.5.0/K támogatásból (támogatás intenzitás:
100,000000 %) utófinanszírozással történik.
Számlázás:
A kivitelező 1 db rész-számlát (40 %-os készültségnél) és végszámlát nyújthat be.
A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A végszámla
benyújtásának feltétele, a műszaki átadás –átvételi eljárás sikeres lezárása. A számlázásra a
leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A számlák kiegyenlítése a Kbt. 130. § szerint,
valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint, a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik. A számlák fizetési határideje: a Kbt.
130. § (3) bekezdése alapján 30 nap, továbbá amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint történik.
Előleg:
Kivitelező a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint és az
abban foglalt mértékben jogosult előleg igénybevételére. Kivitelező előleg igénybevétele
esetén előlegvisszafizetési biztosíték nyújtására köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) bekezdése szerint a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapján, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (3) bekezdésében írt módon, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdése szerinti mértékben rendelkezésére bocsátott biztosíték. Az előleg elszámolására a
kivitelezési végszámlában kerül sor.
A kifizetés során érvényesülnek a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai, valamint a
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet előírásai is.
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
Ajánlatkérő elfogad közös ajánlatot, de nem teszi lehetővé közös ajánlatot tevő nyertesek által
gazdasági társaság létrehozását. (Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés)

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése hatálya alá tartozik, illetve az eljárásban nem
lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), aki a Kbt. 56. §
(2) bekezdése hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-ában
és a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f)
pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően ajánlattevő az alvállalkozója, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. §
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldését követő
keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti
eredménye a felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben kettőnél több
esetben negatív volt.
Ha ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát ebből a
szempontból megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
eléri vagy meghaladja összesen a nettó 5 Millió forint összeget.
Igazolási mód:
Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója benyújtása az
előírt üzleti évekre vonatkozóan (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont). Amennyiben
ajánlattevő nem rendelkezik az előírt teljes időszakra éves beszámolókkal, mert
működését az időszak kezdete után kezdte meg a Kr. 14. § (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően jogosult igazolni alkalmasságát. Amennyiben az adatok
megtalálhatóak a céginformációs szolgálat honlapján, Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5)
bekezdés, illetve a Kr. 14. § (1) b) pontja alapján a pénzügyi alkalmasságot maga
ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges. Az alkalmasság adott esetben
igazolható a Kr. 14. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint is.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23. ) Korm. rendelet
14. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. §
(4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
 az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben
befejezett összesen legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint összegű kültéri
közvilágítási rendszer kiépítésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére
és/vagy bővítésére vonatkozó referenciamunkával vagy referenciamunkákkal.
Igazolási mód:
 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) által nyilatkozat, igazolás becsatolása az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év referenciamunkáiról a
Kr. 16. § (5) bekezdése szerint. A referencia tartalmazza a szerződést kötő másik
fél nevét, címét, a teljesítés idejét, az ellenszolgáltatás nettó értékét, a szerződés
tárgyát, valamint annak ismertetését, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság adott esetben igazolható a Kr. 17. § (1a) bekezdésében foglaltak
szerint is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. §
(4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek.
a) Fenntartott szerződések:
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint nem fenntartott, azaz Ajánlatkérő
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza.
b) Ajánlattevő által a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt gazdasági szereplőt az ajánlatban közös
ajánlattevőként kell szerepeltetni.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás
tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot.
IV.2) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint
bírálja el.
IV.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció megküldésének időpontja: 2015. január 21.
A dokumentációért fizetni nem kell.
IV.3.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015. február 05. Időpont: 11:00 óra.
IV.3.2) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.4) Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának feltételei
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Cserkeszőlő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda 5465 Cserkeszőlő,
Köztársaság tér 1.
Dátum: 2015. február 05. Időpont: 11:00 óra
Az ajánlatok felbontásának helye:
Cserkeszőlő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 9. sz. iroda 5465 Cserkeszőlő,
Köztársaság tér 1.
Dátum: 2015. február 05. Időpont: 11:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján
meghatározott személyek.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
V.2) A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele.
V.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
V.4) Egyéb információk
1) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában
foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozattétel során
vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át is. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell
tenni.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60. § (3) bekezdés].
3) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e. [Kbt. 60. §
(5) bekezdés]
4) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.2) és
III.2.3) pontjában előírt alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők
jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.
5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25-26. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni, a közös
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért.
Az ajánlatban be kell nyújtani a közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött,
cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást/szerződést, melyben meg kell jelölniük a
Kbt. 25. § (2) bekezdése szerinti képviselőt, valamint a szerződés teljesítésének és a
szerződéses ellenérték kifizetésének közös ajánlattevők közötti megosztását. Benyújtandó
továbbá az együttműködési megállapodás/szerződés aláíróinak cégaláírási címpéldánya,
vagy aláírás-mintája is.

6) Az ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a szerinti gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé.
7) Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
8) Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus
példányt CD-n kell benyújtani pdf. formátumban. A papír alapú példányt és a CD-t közös
csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: Ajánlat „Közvilágítás
energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben (KEOP-5.5.0/K/14-20140011)” keretében, a korszerűtlen közvilágítási berendezések rekonstrukciójának
kivitelezése. –Az ajánlatot ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
9) A szerződés tárgyát képező munkák műszaki leírása a dokumentációban található.
10) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőt terheli.
11) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1)
pontjában meghatározott biztosítékokat a III.1.1) pontban előírt határidőre és mértékben
nyújtja az előírt módon.
12) Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötés időpontja az írásbeli összegzés
megküldését követő naptól számított 11. nap.
13) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a
kapcsolódó végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
14) Az ajánlat benyújtására és az ajánlattételre vonatkozó további előírások a
Dokumentációban találhatók.
15) A benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlás a Kbt. 67. §-a szerint biztosított.
Ajánlatkérő a hiánypótlás során alkalmazza a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakat,
vagyis: Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb
hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen
esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb
hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
16) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt
dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújtható.
Jogszabályi rendelkezés apján a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői
nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlatban benyújtani.
17) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja az eljárást megindító felhívás megküldésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
18) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint ajánlatkérő a következő mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosítás megkötését írja elő: nyertes ajánlatevőnek legalább 10
millió Ft/ év összegű dologi és 5 millió Ft/ év nagyságú személyi jellegű károkra
vonatkozó szakmai (építés - szerelési) biztosítással kell rendelkeznie, időszaka a
kivitelezés időtartama, és magában foglalja az építés-szereléssel összefüggő, harmadik
személynek okozott kár megtérítési kötelezettségét is dologi károk, valamint személyi

sérüléses károk esetén. A biztosításnak ki kell terjednie a nyertes ajánlattevő alvállalkozó
és teljesítési segédei által okozott károkra is.
19) Az ajánlatban be kell nyújtani a felolvasólap aláíró(i)nak cégaláírási címpéldányát, vagy
aláírás-mintáját is.
VI. Eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2015. január 20.

