AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„43105 j. Térvári bekötő út felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélkül
induló, nyílt közbeszerzési eljáráshoz
Tiszasziget Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint - a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján - hirdetmény
közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít az alábbi feltételek szerint.
1. Az ajánlatkérő adatai
Hivatalos név: Tiszasziget Község Önkormányzata
Címzett: Ferenczi Ferenc polgármester
Cím: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
NUTS kód: 33306
Ország: Magyarország
Telefon: +36 62 254 022
Telefax: +36 62 254 166
E-mail: polgarmestertiszasziget@gmail.com
Honlap: www.tiszasziget.hu
Az ajánlatkérő típusa: regionális/helyi szintű
Fő tevékenysége: általános közszolgáltatások

A Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott
közbeszerzési dokumentumok térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőknek.

További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Kelemen Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Posta cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos u 26.
Email: kozbeszerzes@invitel.hu
Telefax: +36 62 444 945

2. Közbeszerzés tárgya
Elnevezés: 43105 j. Térvári bekötő út felújítása.
Fő CPV-kód: 45233223-8 Úttest újraburkolása
Kiegészítő CPV kód: 45233229-0 Padkafenntartási munka
A szerződés típusa: építési beruházás
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tiszasziget és Térvár településrész közötti leromlott állagú közút
burkolat felújítása.
A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében Tiszasziget és Térvár településrész között 2044 fm külterületi
útszakasz burkolat felújítására kerül sor az alábbiak szerint:
-

4088 m2 padka nyesés 1+1 m szélesen
6286 m2 AC-11 aszfalt burkolat 4+2 cm vastag
2167,6 m2 nemes padka 0,5 m széles 6 cm vastag

A feladatok részletes leírását a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Részekre bontás: részajánlat-tételi lehetőség nem biztosított tekintettel arra, hogy a felújítandó
területek egymáshoz közel helyezkednek el, így a több megvalósító által végzett kivitelezés a
településen közlekedési fennakadást okozna.
Teljesítés helye: 6756 Tiszasziget hrsz. 0142 és 0139/9
NUTS kód: 333
Értékelési szempontok: a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja alapján került meghatározásra

A legjobb ár-érték arány.
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap)
3. Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap)

súlyszám: 70
súlyszám: 20
súlyszám: 10

1. Ajánlati ár (nettó HUF):
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
2. Teljes körű jótállás időtartama (hónap):
A nyertes Ajánlattevő ajánlata szerinti mértékben teljes körű jótállást köteles nyújtani a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor, az ajánlatában meghatározott időtartamra, de minimum
12 hónapra.
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában kevesebb, mint 12 hónap időtartamra vállalja a teljes körű
jótállás időtartamát, ajánlata érvénytelen.
A leghosszabb időtartamot vállaló Ajánlattevő ajánlata kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot.
Ajánlattevő kizárólag egész számot adhat meg.
3. Késedelmi kötbér mértéke (% / naptári nap):
Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért Ajánlattevő a felelős, Ajánlatkérő kötbért
jogosult érvényesíteni.
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában kisebb mértékű kisebb mértékű késedelmi kötbért ajánl meg,
mint az ellenszolgáltatás nettó értékének 0,5%-a naponta, ajánlata érvénytelen.
A legnagyobb mértékű késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ajánlat ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10 pont.
Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.szám, 2016.
december 21.) 1. számú mellékletének A. 1. ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás
módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő a 2. részszempont és 3. részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi
147.szám, 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A. 1. bb) pontjában meghatározott egyenes
arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A fenti módszerrel kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
Az ajánlatban az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét, mely tartalmazza Ajánlattevő
valamennyi költségét és kiadását, különösen az anyag- és gépköltséget, munkadíj és a szállítás,
anyagmozgatás költségét, beszerzési, előállítási költséget, jutalékot, szállítási díjat, egyéb költségeket,
díjat, járulékot, az általános forgalmi adó összege nélkül nettó módon egyösszegben kell megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges
költségeket is.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.

A szerződés időtartama:
Munkaterület átadása a szerződéskötés napján/ a szerződés hatályba lépését követő 3 napon belül
teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.
Változatokra vonatkozó információk: Alternatív ajánlatok nem adhatók.
Opciók vonatkozó információk: nincsenek.
Európai uniós alapokra vonatkozó információk: nem európai uniós alapból finanszírozott.
3. Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban kell nyilatkoznia, valamint az 62. §
(1) bekezdés k) pont ka), kb) és kc) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i)
pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell nyilatkozatot benyújtania.

Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. § (4)
bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetet.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az Ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ szerinti egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésénél
korábbi napra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet
végzők
névjegyzékében
szereplést
ajánlatkérő
ellenőrzi
a
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php honlapon. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
köteles nyilatkozni a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés tényéről.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételt.
Szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) pénz fizetésére kötelezze magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi
a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek:
Késedelmi kötbér: Értékelési részszempont, mértéke a nettó ellenszolgáltatás összegének nyertes
ajánlattevő által ajánlatában meghatározott százaléka, de nem lehet kevesebb, mint a késedelem
minden naptári napjára a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot, úgy
Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszűnésének napja. A Megrendelő
jogosult a késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díjból levonni.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, úgy hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás munkarészre eső a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a, ha a szerződés
teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul.
Az összes érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg nettó ajánlati ár 30%-át.
Jótállás: Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de
nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve a szerződés megerősítésével kapcsolatos
részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói díj maximum 20% mértékű előleg
igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján nyertes Ajánlattevő igénye szerint
biztosítja. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a nyertes Ajánlattevő a Vállalkozási szerződés
hatályba lépését követően igényelheti. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a
Vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel.
Ajánlatkérő az előleg igénylését a Kbt. 135 § (7) bekezdésében meghatározott esetekben nem köti
biztosíték nyújtásához.
Ajánlatkérő előleg igénylésén túl 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja az Ajánlattevők részére.
Előleg igénylése esetén az előlegszámla a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás maximum
20%-ának megfelelő összegről állítható ki. Az igényelt előleg összegét az ajánlatkérő legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél által benyújtott előlegszámla alapján.
Az előleg az első részszámla összegéből kerül levonásra.
Az előteljesítés nem számít szerződésmódosításnak.
Ajánlatkérő a Kbt. 135 § (5) bekezdése szerint az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti:
A nyertes Ajánlattevő az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámlát és
végszámláját az alábbiak szerint:
részszámla: 50%-os készültség esetén, de legkésőbb 2018. március 31-én, 50 % mínusz esetlegesen
igényelt előleg
végszámla: 100%-os készültség esetén, de legkésőbb 2018. augusztus 31.-én, 50 %
A végszámla a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki,
amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és
készre jelentésre kerültek, valamint az ajánlatkérő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a
végszámlához mellékelni kell (100%-os készültségi fok).
A végszámla kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben, a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésében és –
alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában előírtak szerint,
átutalás útján történik. A végszámla esetében a fizetési határidő 15 nap a kézhezvételétől számítva.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. szerinti ajánlattevői számla vonatkozásában
az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia.

4. Adminisztratív információk
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési
eljárás arra tekintettel, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot.

Ajánlattételi határidő: 2017. december 1. 10 óra 00 perc
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2017.12.01. Helyi idő: 10:00 Hely: Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 26.
száma alatti iroda helyiségben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. §
(1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint végzi.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
5. Kiegészítő információk
A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
További információk:
a)Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére a közbeszerzési dokumentumokat
az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg térítésmentesen, elektronikus úton megküldi.
b)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
c)Az ajánlattevőknek az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, és írásvédett (jelszó nélkül
olvasható, nem szerkeszthető) formátumban 1 elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD), zárt
csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 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. Ajánlattevő csatolja
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példány
tartalmával teljes mértékben megegyezik. A csomagoláson fel kell tüntetni a feladó és a címzett nevét
és címét, valamint a következő „43105 j. Térvári bekötő út felújítása”. Az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően felbontani tilos” szöveget. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között, illetve az
ajánlattétel napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
d)Az ajánlat formai követelményei: az ajánlat minden oldalát-kivéve az üres oldalakat-eggyel kezdődő,
folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot
nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
e)A Kbt. 115. § értelmében az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik
számára a felhívás megküldésre került. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell
tartaniuk.

f)Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A
megadott tájékoztatásokat teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek
megfelelően ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, akiket ajánlattételre felkért.
g)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját másolati formában. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, csatolni kell a magánokiratba foglalt meghatalmazást.
h)Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt.
66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI
példányban kérjük benyújtani.
i)Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt.
66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
j)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
k)A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat kivételével.
l)Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
m)Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat részletező költségvetést beárazva tartalmazó
műszaki-szakmai ajánlatát nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat
elektronikus másolata tartalmazza az árazott költségvetéseket szerkeszthető (excel) formában is.
n)Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének a 65 százalékát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó
nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 százalékát meghaladó mértékben további
közreműködőt. [Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdés]
o)Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket.
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
p)Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a
szerződéskötés időpontjáig teljes körű szakmai felelősségbiztosítást (építés- és szerelésbiztosítás) kell
kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, mértéke: legalább 20 millió Ft/év és legalább 5
millió Ft/káresemény. Ajánlattevőnek jelen ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy
a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. Az érvényes felelősségbiztosítás
fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában át kell adni Megrendelő részére. A nyertes ajánlattevő felelőssége, hogy a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezzen felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor nem igazolja a felelősségbiztosítás
meglétét, az ajánlatkérő ezt a nyertes visszalépésének minősítheti.
r)Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést, ha őt az írásbeli összegzésben megjelölte.

