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Ajánlati/részvételi felhívás

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93795203Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Nagykanizsai Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Iskola bővítési, felújítási munkái GyenesdiásonKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000806482019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Nagykanizsai Tankerületi Központ EKRSZ_
76377402

Vécsey Út. 6.

Nagykanizsa HU223 8800

Magyar Ferenc

nagykanizsa@kk.gov.hu +36 93795203

http://kk.gov.hu/

Nem

Nem

Igen

Nem
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A részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai az építési 
szaktevékenységekre, és az építési feladattal érintett épületekre is figyelemmel szakmailag egymással összefüggnek, műszakilag nem 
szakaszolhatók, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak. A részfeladatok esetleges területi és időbeli 
elválaszthatósága nem jelenti azok egymástól elhatárolt megvalósíthatóságát is egyben. Nem tartalmaz a kivitelezés olyan 
részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá az elvégzendő feladatok jellege nem engedi meg, 
hogy egyidejűleg több önálló vállalkozó által történjen a feladat ellátása, különös tekintettel a szervezés kapcsán felmerülő szakmai és 
garanciális problémák kezelésére a különböző vállalkozók vagy szakágak között. Ezen feladatok szakszerű időbeli és szakmai 
összeszervezését ajánlatkérő nem tudja elvégezni esetleg részekre bontás lehetősége esetén sem. A közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806482019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806482019/reszletek

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus

Intézményfenntartó

Oktatás

Iskola bővítési, felújítási munkái Gyenesdiáson

EKR000806482019

Építési beruházás

Kárpáti János Általános Iskola és Művészeti Iskola bővítési, felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében
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Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU223 Zala

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

45000000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. A feladatok ellátásának
több kézbe adása rontja a komplex megvalósítást és a projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja.

Iskola bővítési, felújítási munkái Gyenesdiáson

Gyenesdiás, Kossuth u. 91.és 96/2. hrsz

„B” típusú tornatermet és tánctermet magába foglaló, 3 részre osztható termet, 4 új tantermet, két szaktanterem. Dokumentáció 
tartalmaz egy külön épületben elhelyezendő képző/iparművészeti és technikai termet is. Bővítéssel, felújítással érintett épületrész 
alapterülete: Felújítás: Földszint: 71,38 m2 Emelet: 492,24 m2 Tetőtér: 288,65 m2 Felújítás összesen: 852,27 m2 Új építés: Földszint: 
1763,97 m2 Emelet: 222,07 m2 Tetőtér: 319,89 Összesen: 2305,93 m2 Új képzőművészeti épület: 207,26 m2 Új építés összesen: 
2513,19 m2 Szerkezeti ismertetés: Alapozás: sáv és pontalapozás, az épület alatt 15 cm vtg. vasalt aljzat készül. Függőleges 
tartószerkezete zsalukő 30 cm vtg., valamint 30 N+F falazat. Válaszfalak 10 cm vtg. falazatok. Torna és táncteremnél acél keretállások
készülnek szendvicspanelozással a nyílászárók körül. Födémszerkezete monolit, a liftakna falával, valamint a lépcsőkarokkal 
egyetemben. Tetőszerkezete nyeregtetős szigetelt fémlemezfedés. Tantermekben gipszkarton álmennyezet készül. A falazott 
szerkezetek vakolattal, gletteléssel, festéssel vannak ellátva. Vizes helyisiégek csúszásgátló kerámia burkolatot kapnak, Torna és 
táncteremben sportparketta készül, míg a tantermekben tekercses burkolat készül. Vizes helységek oldalfa csempézett, a 
tantermekben 1 m magasságig MDF burkolat készül. Nyílászárók alumínium szerkezetűek a nagy igénybevételű helységeknél, a 
tantermekben műanyag szerkezetűek. A különálló épületben tetőtéri ablakok kerülnek beépítésre. Homlokzatképzése lábazaton 
mozaikvakolat, az oldalfala dörzsölt színvakolatot kap, a csarnokrészen hőszigetelt acéllemez borítás készül Fűtés a meglévő 
gázkazánra csatlakozik. Szellőzés mesterségesen van megoldva hőszivattyús szellőző berendezéssel. Tornatermekben elektromos 
működtetésű térelválasztó fal készül, beépített sporttechnológiával (pl.: kosárállvány, röplabda állvány, mászókötél, stb.) együtt. 1 db 
lift beépítése Épületgépészeti munkák magukba foglalják a tervek szerinti vízellátáshoz, csatornázáshoz, a fűtési rendszerrel 
bővítéséhez, a gázellátáshoz és, a szellőzéshez kapcsolódó légtechnikai rendszerek kiépítéséhez kacsolódó feladatokat. Az 
épületvillamossági munkák tartalmazzák az elektromos rendszer bővítésével, az új épületek kialakításával kapcsolatos 
épületvillamossági szerelési feladatokat, az előírt érintésvédelmi-, villám- és túlfeszültség védelmi feladatok végrehajtását. A 
létesítményre külső villámvédelmi berendezés kerül telepítésre, a meglévő épületnél is villámvédelmi berendezés telepítése szükséges.
Az épület körül beton térkő burkolat készül, a meglévő parkoló kiemelt szegélye helyett süllyesztett szegélyt kell beépíteni.

Igen

Igen

A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

10

A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

10

A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

10

Nem
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Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk. és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) 
bek.meghat. kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), 
valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) 
köteles igazolni: A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró 
okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil.-át benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében 
foglaltak szerint. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a), a
Kbt. 41/A. § (4)-(5) , a Kbt. 35. § (2a) és a Kbt. 65. § (12) bekezdésére. Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT 
figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésére. Azon alvállalk. vonatk.-ban, amelyek nem vesznek részt 
az alk. ig.-ban a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyíl.-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalk. A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött ig.-t (nemleges tartalmú 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

A II. 1.6. pont: A feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok 
szoros összehangolást igényelnek. A II.2.7.:pont: a határidő a munkaterület átadásától számít, amely határidőbe a műszaki 
átadás-átvétel ideje nem számít bele.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

-

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium: Igen

Nem

310

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.1.2-17-2017 -00105
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NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett
pénzforgalmi számláján (megszűnt számlák is) a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű
sorba állítás fordult elő. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt. A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő 
a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (építési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el az összesen 850.000.000,- HUF összeget.) P/3. Alkalmatlan az 
ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés 
tárgyából (építési munkák) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 850.000.000,- HUF összeget. A Kbt. 65. § (6) bekezdése 
alapján, a P/1-P/2. pontokban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági 
szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/3. pontokban meghatározott követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az (EEKD)-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő(
AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-t is azzal,hogy az 
EEKD-ban elegendő a IV. rész .α pont kitöltése. Jelen dok.-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre 
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a 
figyelmet a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 41/A. § (4)-(5) , a Kbt. 35. § (2a) és a Kbt. 65. § (12) bekezdésére. P/1. A Kbt.65.§(1)a) pontja és a Kr.
19.§(1)a) pontja alapján csatolja a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi nyil.-ot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - számla száma, - mióta vezeti a számlát, - a számlán a jelen felhívás feladásának 
napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009.évi LXXXV.törvény 2.§25. 
pontjában meghatározott fogalom szerint.) Ajánlatkérő a megszűnt számlákat is vizsgálja! P/2. A Kbt.65.§(1)a) pontja és a Kr. 19.§(1)b)
pontja alapján az AT csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval 
lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő 
melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az AK által kért 
beszámoló a céginform. szolg. honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginform. szolg. honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a 
beszámoló közzétételét, úgy nyil. benyújtása szükséges a vonatkozó min.-követelmények tekintetében. A Kr.19.§(2) szerint, ha az 
ajánlattevő a számviteli jogsz.-nak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbesz. tárgyából származó árbevételről szóló nyil.-tal jogosult igazolni. 
Ebben az esetben az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő 
által a felhívásban meghatározott értéket. P/3. A Kbt.65.§(1)a) pontja és a Kr.19.§(1)c) pontja alapján az AT nyíl.-a a jelen felhívás 
feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal(MF) lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó 
árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. Amennyiben az AT nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három MF lezárt üzleti 
év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek a közbesz. tárgya szerinti nettó árbevételének kell 
elérnie az előírt összeget. A Kr.19.§(3) bek. megfelelően, ha az AT a P/2-P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyil.-al 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(8) bekezdés előírásaira. AK 
felhívja a figyelmet a Kr.19.§(3),(6),(7)bek.-re. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(6)-(8),(11) és a 67.§(3), 69.§(11)bek-ben foglaltakra.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

nyil. becsatolása is szükséges). A Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. Szakmai tev. végzésére vonatk. alk. előírása: Az EEKD-val történő 
előzetes ig. során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT,
közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dok.-k 
benyújtása kizárólag az előzetes ig.-t követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az 
EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 41/A. § (4)-(5) , a Kbt. 35. § (
2a) és a Kbt. 65. § (12) bekezdésére. NY.1.) AK a nyilv. szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilv.-ban ellenőrzi. A nyilv. 
szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilv.-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére 
nincsen mód – a nyilv. kivonatának, a nyilv.-t vezető szerv által kiállított ig.-nak vagy a nyilv-ban szereplés tényét igazoló dok.-ok 
egyszerű másolatban történő benyújtásával kell ig. Az alk. ig. a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is ir. NY.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben az építőipari kivitelezési tev.-et végző gazd.-i szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, ép. kivitelezési tev.-et végzők, 
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilv.-ban nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés 
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 
322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.). A karakterkorlátra tekintettel a feltételek rövidítés nélkül az Ajánlattételi 
Dokumentáció (AD) II./4.5.1 pontjában.
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Megrendelő 30% szállítói előleget biztosít.Az előleg számla az 1-9. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra (3% x 10). 
9db résszámla és 1 db végszámla készül. A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: M/1.1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a jelen felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett,egy db olyan magasépítési referenciával, amely legalább 1700m2 
alapterületű épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta: a)központi 
fűtés szerelése;b)légtechnikai rendszer kiépítése;c)1 db lift beépítése. Az alkalmasság több szerződésből származó referenciával is 
igazolható, azzal, hogy az a-b) munkarészeket legalább egy referenciának egyidejűleg tartalmaznia kell! A referencia akkor tekinthető 
a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki 
átadás-átvétel erre az időszakra esik. M/2. legalább az alábbi szakemberekkel: M/2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet(
266Kr.) szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, 
valamint a 266Kr. szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlattal rendelkezik, M/2.2. 1 fő, aki a 266Kr. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266Kr. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik; M/2.3. 1 fő, aki a 266Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal 
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy 
azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkezik; Ugyanazon szakember 
legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg! A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlatkérő
a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő
vagy – közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, 
hogy a fentiekben részletezett feladatokra vonatkozó, az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja M/2.2. 
pontjában meghatározott szakemberre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet 
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos tapasztalatokat 
csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD) történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§ (1)-(3) bekezdés, valamint a 
Kr.1.§(1) bekezdés és 2.§ (5) bekezdés megfelelően – ajánlatkérő(AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös 
ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal,hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész .α pont kitöltése. Jelen 
dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek
. alapján. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. M/1. A Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) és 2a
) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az AT, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-val(nyilatkozat) és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és 
székhelyét, az ép. beruh. tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni 
kell arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az 
előírt alk. min.követelménynek való megfelelés! Amennyiben az AT a referenciát(ref.) közös AT -ként/alváll.-ként teljesítette, úgy AK a 
Kr. 22. § (5) bek.-nek megfelelően jár el. Olyan ref.-k esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bek.-nek, úgy a ref.-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a ref. mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, 
hogy AK ilyen ref. benyújtása esetén kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i követelménynek 
való megfelelés vizsgálata során. M/2. A Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyil.-al 
ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt 
minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az 
iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának 
benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához 
szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyil.-át. Amennyiben a felhívás III.1.3.) M/2. pont tekintetében megajánlott 
adott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az 
ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes 
jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges). A Kbt. 65. § (7) bekezdésének 
megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk.-i követelményeknek az AT -k bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Folytatás a felhívás VI.3. pontban

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem

Nem
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

bekezdésének megfelelően történik. A kifizetés a Kbt. 135. § (1),(4), és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint
a közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően történik. Ajánlatkérő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 31. §-ra és 
32/A. § és 32/B. §-ra. Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói díj 0,15%/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a késedelmi kötbér összegének megfelelő mértékben. Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói díj 20%-a. 
Jótállás: 60 hónap. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A karakterkorlátra tekintettel a feltételek rövidítés nélkül az Ajánlattételi Dokumentáció (AD) II./4.5.1 pontjában Folytatás a felhívás III
.1.3.) pontból:Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alk.-i követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.váll.-ását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kr. 24.§ (1) bek.-re. A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. 
is irányadó. További információk:1)Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.2)Szerződés a Felek aláírást követően a Kbt. 135. § (12) 
bekezdése alapján előírt, következő felfüggesztő feltétel bekövetkezésének napján lép hatályba: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
a Kbt. 135.§ (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosítást, 
vagy változás bejelentést) nyújt/nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 
válása okaként hivatkozhat. A fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is 
eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás 
pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra 
és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.3)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§(5)bekezdését.Az 
adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-100,0 pont. Ért. módszere: ár(1): fordított arányosítás, minőségi 
kritériumok (2-4.): egyenes arányosítás.4) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság 
feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.5) Ajánlatkérő 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 500 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káresemény mértékű építési-szerelési,felelősségbizt

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

2019.08.16Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019.09.18 11:00

HU

2019.09.18 13:00

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR bontás időpontjában az ajánlatok ajánlatkérő 
számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés 
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan-azzal a tartalommal, ahogyan 
azok az ajánlatban szerepelnek-az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.08.14

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

.-i szerződés meglétét írja elő.6)Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.7)FAKSZ: dr. Molnár Zoltán (8800 
Nagykanizsa, Bagolai sor 57.; 01035). 8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.9) Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bek. 
alapján gazd. szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: -Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának
(1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) 
bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil. - Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is) -nyil. a Kbt. 65. § (7) 
bek. alapján, (nemleges tartalommal is ) -értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl. -közös 
ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint. Folytatás a felhívás VI.3.) pontból:11) Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő 
benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf , költségvetés excel formátumot jelöli 
meg. 12) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra 
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése]. 13)Az ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésére. 14)A jelen 
ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a 
vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.




