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Magyarország-Budapest: Légi feltérképezési szolgáltatások
2015/S 138-254632
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(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 3.7.2015, 2015/S 126-230625)

 
Tárgy:
CPV:71354200, 79961200
Légi feltérképezési szolgáltatások
Légi fényképezési szolgáltatások
A következő helyett:

III.1.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
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VI.3) További információk:
21. A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja 28.8.2015, amely a közbeszerzési eljárás befejezésének
változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Helyesen:

III.1.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és késedelmesen
teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett
feladatrész nettó szerződéses árának 1 %-a. A késedelem maximális mértéke 10 nap, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a
szerződéstől egyoldalúan elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és hibásan teljesít,
hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrész nettó
szerződéses árára vetítetten a hibás teljesítés mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától
napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrész nettó szerződéses
árára vetítetten 10 %. A kötbér maximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
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Meghiúsulási kötbér: ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és a szerződés
teljesítése meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a, amelyet a Kbt. 126. §
(4) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésekor kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában
meghatározott módon. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a teljesítés időpontjáig kell fennállnia.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során
kiválasztott nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a szállítói előleg
visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól.
A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére
jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania nyertes
ajánlattevőnek (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által
vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel, vagy – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése szerinti módok valamelyikén, azaz a
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy
legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben
kell a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek rendelkezésre bocsátani.
Az előleg-visszafizetési biztosíték futamideje az előleg teljes összegének elszámolásáig tart.
A jelen felhívásban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) További információk:
21. A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja 31.8.2015, amely a közbeszerzési eljárás befejezésének
változó időpontjára tekintettel módosulhat.


