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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.notincs.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 35222112Fax:Telefon:E-mail:

PolgármesterKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Építési beruházás - óvodafelújításKözbeszerzés 
tárgya:

Nőtincs Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000650472018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nőtincs Község Önkormányzata EKRSZ_
55424794

Nőtincs HU313 2610

Szabadság Út 50.

Acsay Ákos

acsay.akos@notincs.hu +36 35222110

Regionális/helyi szintű
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II.2.3) A teljesítés helye:

45421130-4

45321000-3

45261210-9

44620000-2

42160000-8

09331000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beruházást nem lehet részekre bontani, részekre bontás nélkül megvalósul a 
gazdasági és műszaki funkció egysége. Részletesen lsd. az EKR-ben külön csatolt dokumentációban.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2610 Nőtincs, Malom utca 1., 247 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

2019.04.15vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Építési beruházás - óvodafelújítás

A Vár-LAK óvoda energetikai korszerűsítése (homlokzatának szigetelése, nyílászáróinak cseréje, épületgépészeti fejlesztése) belső 
felújítása és bővítése. A jelenlegi épület hozzáépítéssel bővítésre kerül, és az új épületrészben, valamint a volt szolgálati lakás helyén 
lesz az egy csoportszobás bölcsőde. A beruházás építési engedély köteles. A jelenlegi, elavult, helyi fűtőkészülékek ( cserépkályha) 
helyett, radiátoros központi fűtés kialakítása faelgázosító kazánnal . A hálózati áramellátás kiváltására a lapostetőn 22 db 250 W-os 
napelem elhelyezése. A felújítással érintett épület területe: 442.59 m2.

Bölcsődelétesítése,Óvodaátalakításával,bővítésével
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő (továbbiakban AK.) a jelenlegi óvoda épületét szeretné átalakítani, komfortosabbá, jobban kihasználhatóvá tenni, valamint 
bölcsődét kialakítani. Az egész épületet energiahatékonysági beruházásokkal szeretné korszerűsíteni. Kiindulási adatok : A HÉSZ 
szerinti besorolás Lf jelű falusias lakóterület, a beépítésmód oldalhatáron illetve szabadon álló, a maximális beépíthetőség 55 %. A 
terület és az ingatlan minden közművel ellátott. Az óvoda jelenleg két csoportszobás. A fő elrendezésben nem lesz változás, de a 
műszaki leírásban ismertetettek szerint a kiszolgáló helyiségek elrendezése optimálisabb lesz, és a rendelkezésre álló hely a 
lehetőségekhez képest jobban kihasználásra kerül. A jelenlegi épület hozzáépítéssel bővítésre kerül, és az új épületrészben, valamint a
volt szolgálati lakás helyén lesz az egy csoportszobás bölcsőde. Az épület energetikai és épületgépészeti szempontból teljes mértékben
felújításra kerül, ez a nyílászárók cseréjét, határoló szerkezetek hőszigetelését és a gépészeti és elektromos hálózat kicserélését jelenti
. Falegázosító kazán használatával és napelemek telepítésével megújuló energiafelhasználás tervezett. A hálózati áramellátás 
kiváltására a lapostetőn 22 db 250 W-os napelem kerül elhelyezésre statikai méretezés szerinti előregyártott tartószerkezeten, melyek 
6 kW-os inverterrel, 3 fázisról működnek. A meglévő és az új tető csatlakozása nehezen megoldható, mivel a két tető a leggondosabb 
építés mellett sem hozható pontosan azonos szintre, illetve az új épületrésznél még ülepedésből adódó kismértékű mozgás lehetséges, 
ezért a két épületrészt mindenképpen dilatációs hézaggal kell összeépíteni! A tetőszigetelés nem oldható meg felületfolytonosan a két 
épületrész között, ezért az új épületrész felől alacsony attikafal készül, melyre kétoldalról felvezethető a szigetelés, biztosítva a 
mozgási lehetőséget. A meglévő lapostető műszakilag felújításra szorul, mivel energetikailag nem megfelelő. A tető jelen állapotában 
funkcióját ellátja, az alsó helyiségekben beázás nem észlelhető, de hőszigetelése nem megfelelő, mivel csak salakfeltöltés van rajta. A 
HÉSZ szerint szükséges parkolóhelyek kialakítása során 3 db személygépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni. Az épület teljes körűen
akadálymentesítésre kerül. A külső nyílászárók hőszigetelt üvegezésűre cserélése. A lábazat, a homlokzat és a lapostető is utólagos 
hőszigetelésre kerül, a hozzáépített épületrészben padlószigetelés készül. A fűtés jelenleg cserépkályhákkal történik, a helyi 
fűtőkészülékek helyett radiátoros központi fűtés készül faelgázosító kazánnal. A kazánház külső megközelítésű.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

2610 Nőtincs, Malom utca 1., 247 hrsz.

Igen

Igen

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 hónap, ( 
hónap)

15

Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap 15

Nem

Igen

2018.10.08 2019.04.15

Nem
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Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114.§ (2) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az At.- nek ajánlatában cégszerűen (képviseletre
jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdés) hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a közbeszerzési elj.-okban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös At.-k mindegyikének 
külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltaknak megfelelően. - A 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bek. alapján a kizáró okok igazolására Ak. köteles elfogadni, ha az At. a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbesz.-i elj.-ban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ak. által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbesz.-i dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az At. felel. - A Kbt. 67.§ (4) bek. 
alapján At.-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az elj.-ban előírt kizáró okok (Kbt. 62.§ (1) és (2) 
bek.) hatálya alá eső alv.-t. - A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bek. alapján At.-nek nyilatkoznia kell, hogy az alv. és adott 
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az elj.-ban előírt kizáró okok.- A Kbt. 62. § 
(1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére nem kerül kizárásra az At., 
alv. vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési
Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti -
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a
kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. - A kizáró okok tekintetében becsatolt
nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál későbbi keltezésűeknek kell lenniük, azzal, hogy a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet 1.§ (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbesz.
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az Ak. – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az At. erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi. - A Kbt. 69.§ (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk At.-k figyelmét, hogy amennyiben az At.
az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben Ak. nem hívja fel az At.-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem
úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ak. felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el
, vagy felvilágosítást kér. - A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ak. részére a gazdasági szereplő korábbi
közbesz.-i elj.-ban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely
korábbi elj.-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban At.), alvállalkozó (továbbiakban: alv.), és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az 
Ajánlatkérőnek (továbbiakban: Ak.) az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) vagy (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00010
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Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, naponta a teljes 
nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 20%-a. Jótállás: A jótállás kötelező időtartama min. 12 
hónap, amelytől az ajánlattevő kedvezőbb jótállási időt is megajánlhat az ajánlata részeként! A jótállás kezdete a sikeres műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napja. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ak. élve a Kbt. 115. § (2) bekezdésben rögzített lehetőséggel nem határoz meg alkalmassági követelményt és figyelemmel volt a Kbt. 
115. § (2) bekezdésében rögzített azon előírásra, hogy az Ak. csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek
küldhet ajánlattételi felhívást.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül meghatározásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül meghatározásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül meghatározásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül meghatározásra. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének 
feltételei ponthoz: A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan és bármely 
más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a szerződésben. Amennyiben At. a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó mértékű 
előleget igényel, annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kell! Ak. tájékoztatja At.-ket, hogy max. 50 % előlegigényt tud elfogadni
. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a végszámlában köteles nyertes Ajánlattevő elszámolni, oly
módon, hogy az adott számla értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. -
Ajánlattevő - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a 
teljes ellenszolgáltatás 25 %-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. Részszámla nyújtható be a
kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt min. 25 %-os készültségi szintjének elérésekor, majd a további legalább 25 %-os előrehaladási 
szint elérésekor. A részszámlák a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra 
vetített százalékos arányával egyező összegről nyújthatóak be. -Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás 
kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. -A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. -Az 
igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése 
alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől 
eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. -A szerződés, az elszámolás és 
a kifizetés pénzneme forint (HUF). -Ak. felhívja az At.-k figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében előírtakra mely értelmében az alv.i 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alv.nak a szerződés teljesítésében való részvétele 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. -Ak. 
felhívja At.-k figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében a
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § 
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes At. köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni Ak.-nek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a http:// 
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − 
amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés 
szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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. 
III.1.1) Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása ponthoz: Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a 
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. - A 424/2017. ( 
XII.19.) Korm.rendelet 10. § (2) bekezdése alapján azon kizáró okok igazolása esetén, melyre az EKR-ben létezik elektronikus űrlap, 
ajánlattevőknek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap kitöltése útján kell azt az ajánlat részeként megtennie. Leírtak alapján a 
kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatokat (ahol lehetséges) az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában kell 
megtenni.
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ak. a beruházás pénzügyi fedezetét a TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00010 azonosító számú pályázati forrásból biztosítja. A támogatás 
intenzitása: 100% Ak. tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. . A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási 
díjon felül az At. egyéb díjigénnyel, költségigénnyel,vagy követeléssel nem léphet fel az Ak.-vel szemben. Ak. az eljárásban 
tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes At. előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. A nyertes At. kérheti a Kbt. 135.§ (
7 ) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű
összeg, de legfeljebb 75MFt összeg előlegként történő kifizetését,de a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján élhet a Kbt. 135. § (7) 
bekezdése szerinti mértéket meghaladó igénnyel is. Folyt. lsd. III.1.2) pontban!

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes 
szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.09.20 12:00
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bek. szerint, valamint a 424/2017. ( XII 
.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének 
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 0,00 -10,00 pont. 
Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a max. 10 pontszámot, a többi At. pontszáma ehhez viszonyítva 
arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. (az egyösszegű ajánlati ár részszempont 
esetén fordított, a 1. és 2. részszempont esetén egyenes arányosítás) 3. Ak. kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös At.-nek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ak. az önálló At.-k esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 
4. Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. alapján az EKR-ben történik. 5. A 
közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű. A kifizetés elektronikus úton történik. 6. Ak. biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti 
kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Az ajánlatkérő a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja. Időpontja: 2018/09/18. 
10.00 óra, helye: a beruházás helyszíne 2610 Nőtincs, Malom u. 1. 247. hrsz. 7.Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és 
dokumentumok: Informácós adatlap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek.szerinti Felolvasólap, Kbt. 62.§ (1)-(
2) bek. az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) 
bek. szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, nyilatkozat üzleti titokról, a 321/ 2015 (X.30) 
Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerinti nyilatkozat. 8.Az ajánlathoz csatolni kell az At. - közös ajánlattétel esetén valamennyi At. -, 
valamint adott esetben alv., illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ak. kizárólag azon személyek aláírási 
címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy( ek)nek, akik az ajánlatban 
meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az At., vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alv. és/ vagy erőforrást nyújtó 
gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv, harmadik rész, XV. fejezet ( Gazdasági Társaság) hatálya
alá, elegendő, ha az At., illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alv. és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az 
ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen 
szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 9.Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat is csatolandó, a Kbt. 35. §
szerint. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a 
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös At
.-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös At .-k képviseletében eljárhat.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018.09.20 14:00

Nem




