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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

Nőtincs-Civilházfelújítás,energetikaikorszerűsítésKözbeszerzés 
tárgya:

Nőtincs Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000650542018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi 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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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. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra... pont

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2610 Nőtincs, Szabadság út 74. hrsz.: 274.II.1.6) A teljesítés helye:

2019.07.10vagy 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:

45453100-8

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

Nőtincs-Civilházfelújítás,energetikaikorszerűsítés

Építtető szeretne a meglévő, jelenleg funkció nélküli épületből egy civil házat kialakítani, a felújítás során felbontott épületszerkezetek
miatt a meglévő helyiségek kiosztását megváltoztatni. A felújítás során az épület térfogata nem változik, így a meglévő mutatószámok 
sem változnak.Az épület hasznos alapterülete:119,54 m2. Az épület felújítása építési engedély nélkül végezhető, az épület 
tartószerkezetét nem kell megerősíteni, elbontani, változatlan formában újjáépíteni. A tartószerkezeti falakban a meglévő, régen 
befalazott nyílászárók kerülnek ismételten kibontásra, a meglévő nyílásáthidalók megsértése nélkül, valamint a szükségtelen 
nyílászárók befalazása. A fenti munkálatok kivételével a tartószerkezeti elemeket nem változtatjuk meg. Az épület vízfogyasztását az 
ingatlan előkertjében, a telekhatártól 1,0 méter távolságra, a meglévő vízmérőaknában található NA32-es mérővel mérjük. A vízmérő 
aknától Hga csővel, fagyhatár alatt vezetjük a vizet az épületig.Minimális földtakarás 1,2 m. Az épületbe lépéstől kezdődően rézcsővel 
vezetjük az ivóvizet a csapoló egységekig. A felszerelésre kerülő berendezési tárgyak: - 3 db normál, és 1 db akadálymentes mosdó, - 
csaptelepek: 3db normál 1db akadálymentes - 3 db WC, amiből 1 db akadálymentes, Fürdőkád:1 db;Mosogató:1 db;A használati 
melegvizet három hőcserélős közvetett fűtésű melegvíztárolóval biztosítjuk, melyet részben a hőtermelő berendezés, részben 
elektromos fűtőszál fűt. Az elektromos fűtőszálat napelem táplálja. A használati melegvíz vezetékkel párhuzamos cirkulációs 
vezetékhálózatot építünk ki,1db keringető szivattyú beépítésével.A vizes helyiségekbe padlóösszefolyót tervezünk. Ezen helyiségek 
oldalfalát mázas kerámia burkolattal és kent használati víz elleni szigeteléssel látjuk el. Az épület tetőfelületén keletkezett 
csapadékvizet felszíni vezetéssel és elszivárogtatással vezetjük el az épület tetőszerkezetéről.Az épület hőellátását kondenzációs kazán
adja Kialakításra kerül a lehetőség, hogy a jövőben napkollektor is felszerelésre kerülhessen.A gázkazán szolgáltatja az épület téli 
hőigényét, valamint a közvetett fűtésű melegvíz tárolóval szolgáltatja az épület használati melegvíz igényét. A használati melegvíz 
termeléshez 1 darab közvetett fűtésű, három hőcserélős melegvíztárolót tervezünk. A tárolt víz térfogata 200 
liter.hőmérsékletérzékelővel és kazán hőmérséklet érzékelővel szerelt fűtésszabályozó rendszer lett tervezve.kialakításra kerül 
napelemes rendszer, mely energiát termel az épület villamos igényének kielégítésére. A megtermelt elektromos áram ellátja az épület 
villamos igényét, valamint a használati meleg víz készítést is kiszolgálja. Akadálymentesítés,A bejárat mellett központi tájékoztató és 
tapintható tábla készül. Az irányító táblák 150 cm-es átlagos szemmagasságba kerülnek falra szerelten.A parkoló felőli bejárat előtti 
rámpa 5%-os. A rámpa szabad szélessége min 1,20 m. Az összes ajtó nyitható szárny szabad nyílása minimum 90 cm legyen. Az ajtó 
környezetében szabad helyet kell biztosítani a kerekesszékkel közlekedőknek, a nyíló szárny kilincs felőli oldalán 55 cm-t, az ellenkező 
oldalon min 30 cm-t. Az ajtókilincsek működtetése a kéz minimális igénybevételével történjen; és lehetőleg küszöb ne legyen, de a 
megengedett küszöbmagasság 2 cm.

Nőtincs-Civilházfelújítás,energetikaikorszerűsítés
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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)

Az épülethez kétféle mesterséges világítás kerül.1.a külső terület térvilágítása, 2.a belső terek épületvilágítása.A külső területen a 
bejárati közlekedési útvonalak kapnak világítást. A világítás kizárólag homlokzatra szerelt, kültéri lámpatestekből áll.Az épületben a 
beltéri világításnál a természetes megvilágítás mellé minden helyiség mesterséges világítást is kap. A világítás mennyezetre szerelt 
lámpatestekből áll.Beltér- előtér, közlekedő, folyosó 100 lx, civil tér, könyvtár, WC 200 lx;- iroda, tárgyaló 500 lx;Kültér- gyalogos 
közlekedési utak 5-10 lx;A lámpatestek megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy minél kevesebb különböző típus kerüljön 
felszerelésre és lehetőleg az adott típus mind beltérre, mind kültérre felhasználható legyen. Ezek miatt, magas minőségi követelményt 
kielégítő lámpatestek kerülnek beépítésre. Az épületbe bekerülő lámpatestek alapvetően fénycsöves, energiatakarékos fényforrással 
szerelt lámpatestek, minőségi típusgyártmányok, védettségük a felszerelési helyükhöz igazodik.menekülési út megvilágítás, és 
menekülési útirány jelzés kerül kiépítésre.A menekülési útvonalon a biztonsági világítás öntöltős, akkumulátoros inverter egységekkel 
kerül kiépítésre. A biztonsági világítási lámpatestekbe és a menekülési útirányjelző lámpatestekbe beépített zselés akkumulátorok 
minimum 1 órás üzemidőt biztosítanak.Az épületben a következő gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra:1.PC hálózat;2.
Telefonhálózat;3.Riasztóhálózat;4.Tűzjelző hálózat;5.Mozgássérült jelzőrendszer.A kapcsolómagasság 1,1m, a dugaszoló aljzatok 
magassága 0,4m. Az osztott műanyag parapet vezetékcsatorna magasságát az íróasztalok magasságához kell illeszteni.Az erős- és 
gyengeáramú gerincrendszerek nyomvonalvezetése megfelelő távolsággal – az osztott vezetékcsatorna kivételével 30cm - történik. Az 
elektromos kábelek elburkolása-elválasztását a gépészeti és egyéb vezetékektől biztosítani kell.A ház melegvíz-ellátása valamint 
világítási és egyéb elektromos igény részben vagy teljesen (időjárástól függ) napelemes elektromos rendszerrel valósul meg. Az épület 
tetejének dél-nyugati tájolású oldalára kerülnek napelem táblák. A gépészeti helyiségben kerül telepítésre a szolár rendszer többi 
eleme.A kondenzációs kazán a T09 Kazánház helyiségben kerül elhelyezésre. Az égési levegő hozzávezetése, valamint az égéstermék 
elvezetése egy koaxiális, szerelt kéménnyel történik a gázkazán gyártójának szerelési utasításának, illetve a szakhatóság előírása 
szerint. Kémény adatai:Státusz: tervezett,Kürtő mérete: 80/125 mm; Anyaga: műanyag (PP),Kitorkolási magassága: + 5,26 m,Kémény 
indulási szintje: + 1,56 m;Bekötésimagasság: padlóvonaltól 1,86m;Hatékony kéménymagasság: 3,70 m;Tisztítása: kazánház, kémény 
tetősíkon kívül; - 12 db radiátor beépítése - 14 db beltéri ajtó csere - 2 db szigetelt kültéri ajtó csere - 11 db homlokzati ablak csere, 20
tábla napelemes HMKE telepítése és hőszigetelés. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45350000-5

45315100-9

45315000-8

45310000-3

45321000-3

2610 Nőtincs, Szabadság út 74. hrsz.: 274.

Igen

Igen

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

15

Többlet szakmai tapasztalat egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap; 
részletesen lsd. III.1.3) Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül 
meghatározásra, ennek indokolása pont

15

Nem

Igen



EKR000650542018

-A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. 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) bek.) 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban 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.-ök mindegyikének 
külön- külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltaknak megfelelően. -A 321/2015. (X

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 (továbbiakban: bek.) 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 (továbbiakban: elj.) 
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:

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:

2018.12.21 2019.07.10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
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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. Az 
V.2) További információk ponthoz 2.: 9. At.-nek meg kell felelnie azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől At. megfelelő tájékozódást kaphat. 10. Felelősségbiztosítás: 
Ak. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes At. a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt (műszaki átadás – átvétel időpontjáig) rendelkezzen az okozott károk megtérítésére 5.000.000 
Forint/káresemény és 10.000.000 Forint/év mértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázati rendszerű, vagy ezzel egyenértékű 
építés-szerelési felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell az At.-től származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy At. 
nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően 
kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az Ak. (megrendelő) jogosult 
másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt Vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában 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. 
III.1.1) Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása ponthoz: - A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bek. 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 közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ak. 
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) bek. alapján azon kizáró okok igazolása
esetén, melyre az EKR-ben létezik elektronikus űrlap, At.-knek 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. Az V.2) További információk ponthoz 1.: 1. Az eljárás, a kapcsolattartás és a 
levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt 
okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás 
is. Ak. nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/ 1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás 
becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt Ak. az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 2. Ak. az
eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással At. az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás – Ak. nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71.§ (6) bekezdése). 3. Ak. az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint 
tájékoztatja az ajánlattevőket . A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § az irányadó. 4. Ak. tájékoztatja At.-őket, hogy a Kbt. 131. § (
4) bekezdése szerint Ak. csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített At.-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 5. Ak. felhívja At.-ők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő 
jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 6.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 
felmerült összes költség At.-t terheli. 7. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 8. Ak. tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.

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

.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ak. köteles 
elfogadni, ha At. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési (továbbiakban: 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési 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 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ak. az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. - Amennyiben At. 
más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. - 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) bek. 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) bek. szerinti -vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. 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) bek. 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.
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A Kbt. 115. § (1) bek. alapján alkalmassági követelmény nem kerül meghatározásra. Ak. élve a Kbt. 115. § (2) bek.-ben rögzített 
lehetőséggel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. Ak. figyelemmel volt a Kbt. 115. § (2) bek.-ben 
rögzített azon előírásra, hogy az Ak. csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi 
felhívást. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei ponthoz 2.: -Ak. felhívja At.-k figyelmét , hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bek. 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. a szerződés aláírásával 
egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.törvény 3. § ( 1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül-e, valamint köteles a 3. § (1) bek. 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely 
változást haladéktalanul bejelenteni Ak.-nek. Az V.2) További információk ponthoz 3.:13. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot 
forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál At.-nek a felhívás megküldésének napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 14. Jelen felhívásban és a további 
közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt
.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/ 
2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Ak. az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § ( 
2) bekezdés e) pontját! 16.Ha bárhol az eljárást megindító felhívásban, bármelyik közbeszerzési dokumentumban, leírásban az Ak. 
típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb 
beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget At.-
nek igazolnia kell! 17. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített At.-ők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: műszaki illetve szakmai 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ak. élve a Kbt. 115. § (2) bek.-ben rögzített lehetőséggel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. Ak. 
figyelemmel volt a Kbt. 115. § (2) bek.-ben rögzített azon előírásra, hogy az Ak. csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei ponthoz 1.: A Kbt. 135. § (8) 
bek. alapján a felek a (7) bek.-ben 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! Előleg igénylése esetén az előleget egyenló arányban a részszámlákban és a végszámlában köteles a nyertes At. 
elszámolni, oly módon, hogy az adott számla értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 
csökkenteni. At. -az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a 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 min. 25 %-os 
előrehaladási szint elérésekor. 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 elj. lezárását követően,Megrendelő és műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló 
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az 
irányadó. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6
:130. § (1)-(2) bek. szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bek. alapján 
amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alv.-t vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től 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 At.-k figyelmét a Kbt. 138. § (1) bek.-ben előírtakra mely értelmében az alv.- i teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Alv.-nak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Ak. tájékoztatja At.-ket, hogy a 
kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:- a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés) - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet; - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art), - Az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),-A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; - az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet. A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. Meglévő felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás fennállásáról 
szóló kötvény valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba csatolni kell! 11. Ak. a 
Közbeszerzési dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. At.-ők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák 
és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével. At.- nek részletes ajánlatot kell 
tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Beárazott költségvetést Ak. szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk At. figyelmét, hogy az 
Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 
megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, azaz egyetlen sor sem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla 
forint) összeggel. 12. Ak. cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ak. vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes 
nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu), de amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, At.-nek 
ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást [=ún.„e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, 
továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)
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Az V.2) További információk ponthoz 4.:19. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67
. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 20. Az EKR 
betűkorlátai miatt a II.2.5) Értékelési szempontok pont helyesen: Megnevezés: 2. Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki illetve 
szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap 21. 1. A részajánlat tételének 
kizárásának indoka(i): A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az At., ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
szakirányú végzettséggel (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök, vagy építőmérnök/korábban 
üzemmérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év magasépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik. - Más
tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, a III.1.3) pontban meghatározottal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakemberrel is igazolható az alkalmassági követelménynek való megfelelés. - A valamely EGT tagállamban 
jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont 
szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. - A 
Kbt. 65. § (6) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös At.-ők együttesen is megfelelhetnek. Azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. - A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek At. 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében At. ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. - A Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek At. más szervezet kapacitására támaszkodva 
felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. - Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - Felhívjuk At. figyelmét 
arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt szakemberek- azok végzettségére, képzettségére –
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást,szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő a fent hivatkozott igazolási mód 
helyett elfogadja At. arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. At. választhat a hivatkozott 
igazolási módok között. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bek.)

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bek. szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges! A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak az 2. értékelési szempontban megajánlott szakembernek (szervezetnek) – különösen a minőség
ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk pontos ismertetésével, akiket 
be kíván vonni a teljesítésbe. (becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne az adott személy 
szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét, végzettségét/képzettségét, At.-vel való jogviszonyának ismertetését (alv., munkaviszony, stb.) 
– amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban- a névjegyzéki/kamarai számot, 
vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető; az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata) - 
Ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy At. nyertessége esetén rendelkezésre áll majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt és a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. - A szakemberek tekintetében 
alkalmassági kritériumként Ak. a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal 
egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati idő meglétét írja elő. - Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván 
Ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő 
szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó 
nyilatkozatát! Az egyenértékűség igazolásakor Ak. felhívja At. figyelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvény rendelkezéseire is. - Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már 
eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz 
szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot Ak. megállapítja az illetékes szakmai szervezet 
(kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának 
csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért
már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát vagy azon elektronikus elérési 
utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. - Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem 
szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a 
szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum (bizonyítvány(ok), határozat
(ok) egyszerű másolata), valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. - Amennyiben az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik a szakember At.-nek nyilatkoznia kell 
arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről és arra vonatkozóan is, 
hogy tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

alkalmassági követelmény. 18. FAKSZ: Dr. Éles J. Viktória, Lajstromszám: 00411 levelezési cím: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14. 
e-mail cím: drelesjv@gmail.com
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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:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás 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 VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 szerződésszámú pályázat forrásból biztosítja. Támogatás intenzitása:90% Ak 
tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül At.egyéb 
díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Ak.-vel szemben. Ak. az elj.-ban tartalékkeretet nem biztosít. Nyertes At.
előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Nyertes At. kérheti a Kbt.135.§(7) bek. alapján a szerződésben foglalt – 
tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű összeg, de legfeljebb 75 MFt összeg 
előlegként történő kifizetését, de a Kbt.135.§ (8) bek. alapján élhet a Kbt. 135.§(7)bek. szerinti mértéket meghaladó igénnyel is. Folyt. 
köv. III.1.2. pont

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

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nyertes At. 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 At. 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, 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.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem 
egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A beruházást nem lehet részekre bontani, részekre bontás nélkül megvalósul a 
gazdasági és műszaki funkció egysége. A tervezett projekt megvalósítása egy helyrajzi számon található épületre irányul. Több 
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Minden gazdasági 
szereplő maga gondoskodik az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület 
őrzéséről, adott esetben nehéz és nagyméretű munkagépek helyszíni tevékenységéről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több 
gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt 
akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása 
költségtakarékosabb egy részre történő ajánlattétel esetében. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a 
legoptimálisabban.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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 bek.-ei alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének 
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2.Ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 0,00 -10,00pont. 
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 gazdálkodószervezet 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 elj. nem ismétlődő jellegű. A kifizetés elektronikus úton történik. 6. Ak. biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti 
kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ak. a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja.Időpontja: 2018/11/21. 11.00 óra, 
helye:a beruházás helyszíne, Nőtincs, Szabadság út 74.; 7.Ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok(továbbiakban: nyíl.)és 
dokumentumok:Kbt. 66.§(2) bek.szerinti nyíl.,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 nyíl., Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyíl. az EKR-ben alkalmazott 
elektronikus űrlap formájában, Kbt.65.§(7)-(8) bek. szerinti nyíl.,a 321/ 2015(X.30)Korm.rendelet 17.§ (2) bek. szerinti nyíl., Kbt. 
114. § (2) bek. 8.Az ajánlathoz csatolni kell az At.-közös ajánlattétel esetén valamennyi At.-valamint adott esetben alv.,ill. az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1)bek. 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).Ha 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., ill. 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) bek. alapján közös 
ajánlattétel esetén ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§(2)bek.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

(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

2018.11.27 12:00

HU

60

2018.11.27 14:00

Nem




