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Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU312NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó 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

EFOP-4.1.3-17 beruházások az ETK részéreKözbeszerzés 
tárgya:

Egri Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000305022018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Egri Tankerületi Központ EKRSZ_
69430190

Eger HU 3300

Bem tábornok utca 3.

Ballagó Zoltán

eger@kk.gov.hu +36 36795230 +36 36795230

http://kk.gov.hu/eger

Heves Projekt Regionális Gazdaságfejlesztési Kft. EKRSZ_
47054477

Ostoros 3326

Hunyadi Utca 101.

Boros Tamás

hevesprojektkft@upcmail.hu

http://kk.gov.hu/eger



EKR000305022018
Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Balassi Bálint Általános Iskola felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1.rész: 3300 Eger, Malomárok u. 1., Hrsz.: 2015/16 2.rész: 3373 Besenyőtelek, Fő út 108. 3.rész: 
3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6., HRSZ.: 668

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:4Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45262690-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Oktatás

Építési beruházás

EFOP-4.1.3-17 beruházások az ETK részére

1.rész: Főbb mennyiségi jellemzők: 1000 m2 vakolás 26 m2 gipszkarton válaszfal építés 1100 m2 sportburkolat készítés 524 m2 
PVC burkolat fektetés 22 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 77 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 121 db felületre 
szerelt lámpatest elhelyezése 17+3 db mosdó + kézimosó elhelyezése berendezési tárgyakkal, kiegészítőkkel Megvalósulási terv 
2.rész: Főbb mennyiségi jellemzők: 798,95 m2 vakolás 135,17 m2 gipszkarton válaszfal építés 518,26 m2 PVC burkolat fektetés 
27 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 45 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 1019 m2 beltéri festés 736,78 m2 homlokzati
hőszigetelés 416,88 m2 lapostető szigetelés Megvalósulási terv 3.rész: Főbb mennyiségi jellemzők: 1721,54 m2 vakolás 344,46 
m2 PVC burkolat fektetés 6 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 141 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 754,45 m2 
diszperziós festés 1951 m2 homlokzati hőszigetelés 556,45 m2 lapostető szigetelés 767,77 m2 födém szigetelés



EKR000305022018

20A környezet építési és bontási 
törmelékkel való terhelésének mértéke (
10 pont a legalacsonyabb megajánlott 
terhelés mértéknek, a többinek 
arányosítva)

10Az M2. alkalmasság körében bemutatott 
szakember jogosultságához szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata (min. többletidő: 0, 
max. többletidő: 36 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

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)

Nyertes ajánlattevő feladata az egri, 6946 m2 hasznos alapterületű, Balassi Bálint Általános Iskolában tantermek, 
szaktantermeket és öltözők felújítása, homlokzati nyílászárók cserélése, valamint sportpálya felújítása, jelen ajánlattételi felhívás
és dokumentáció, az önálló mellékletben csatolt műszaki dokumentumok és árazatlan költségvetésben foglaltak alapján. Főbb 
mennyiségi jellemzők: 1000 m2 vakolás 26 m2 gipszkarton válaszfal építés 1100 m2 sportburkolat készítés 524 m2 PVC burkolat
fektetés 2 db zuhany elválasztófal építés 22 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 77 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 
1660 m horonyvésés és műanyag védőcső elhelyezés 2600 m kábelszerű vezeték elhelyezés 650 m jelátviteli kábel elhelyezés 
650 m adatátviteli kábel elhelyezés 121 db felületre szerelt lámpatest elhelyezése 3 db falikút elhelyezése 17+3 db mosdó + 
kézimosó elhelyezése berendezési tárgyakkal, kiegészítőkkel Megvalósulási terv

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442110-1

45430000-0

45421100-5

45331000-6

45330000-9

45321000-3

45310000-3

45262700-8

45262520-2

45111100-9

Egri Balassi Bálint Általános Iskola, 3300 Eger, Malomárok u. 1., Hrsz.: 2015/16

Igen

Igen



EKR000305022018

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Besenyőtelki Általános Iskola felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az értékelés során kiosztható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 1. és 3. részszempont: pontozás a fordított arányosság elve 
alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú útmutató 1.sz. melléklet, A.1.ba) pontja). 2.
részszempont: pontozás az egyenes arányosítás elve alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú 
útmutató 1.sz.melléklet, A.1.bb)

II.2.13) További információ:

EFOP-4.1.3-17-2017-00040Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

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:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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 nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium: Nem

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Igen



EKR000305022018

20A környezet építési és bontási 
törmelékkel való terhelésének mértéke (
10 pont a legalacsonyabb megajánlott 

10Az M2. alkalmasság körében bemutatott 
szakember jogosultságához szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata (min. többletidő: 0, 
max. többletidő: 36 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

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)

Nyertes ajánlattevő feladata a besenyőtelki, 2027 m2 hasznos alapterületű, Általános Iskolában tantermek, szaktantermeket és 
öltözők felújítása, homlokzati nyílászárók cserélése, valamint sportpálya felújítása, jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
az önálló mellékletben csatolt műszaki dokumentumok és árazatlan költségvetésben foglaltak alapján. Főbb mennyiségi 
jellemzők: 798,95 m2 vakolás 135,17 m2 gipszkarton válaszfal építés 518,26 m2 PVC burkolat fektetés 254,24 m bádogozás 27 
db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 45 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 1019 m2 beltéri festés 736,78 m2 homlokzati 
hőszigetelés 416,88 m2 lapostető szigetelés 1850 m horonyvésés 2620 m műanyag védőcső elhelyezés 4250 m kábelszerű 
vezeték elhelyezés 420 m jelátviteli kábel elhelyezés 420 m adatátviteli kábel elhelyezés 250 m hangszórókábel elhelyezése 1 db 
kamera rendszer kiépítése 11 db kamerával 20 db fűtőtest elhelyezése 1 db 120 l vízmelegítő-tároló elhelyezése 1 db falikút 
elhelyezése 14 db mosdó elhelyezése berendezési tárgyakkal, kiegészítőkkel 20+1 db WC csésze elhelyezése kiegészítőkkel 6 db 
vizelde elhelyezése Megvalósulási terv

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442110-1

45430000-0

45421100-5

45331000-6

45330000-9

45321000-3

45310000-3

45262700-8

45262520-2

45111100-9

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, 3373 Besenyőtelek, Fő út 108.

Igen

Igen



EKR000305022018

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Általános Iskola felújítása EgercsehibenII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az értékelés során kiosztható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 1. és 3. részszempont: pontozás a fordított arányosság elve 
alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú útmutató 1.sz. melléklet, A.1.ba) pontja). 2.
részszempont: pontozás az egyenes arányosítás elve alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú 
útmutató 1.sz.melléklet, A.1.bb)

II.2.13) További információ:

EFOP-4.1.3-17-2017-00357Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

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:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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 nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

terhelés mértéknek, a többinek 
arányosítva)

Nem

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Igen



EKR000305022018

20A környezet építési és bontási 
törmelékkel való terhelésének mértéke (

10Az M2. alkalmasság körében bemutatott 
szakember jogosultságához szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata (min. többletidő: 0, 
max. többletidő: 36 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

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)

Nyertes ajánlattevő feladata az egercsehi, 1477,98 m2 hasznos alapterületű, Zrínyi Ilona Általános Iskolában tantermek, és 
öltözők felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, valamint öltözők melegvíz ellátása és tornaterem 
fűtés korszerűsítése, jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az önálló mellékletben csatolt műszaki dokumentumok és 
árazatlan költségvetésben foglaltak alapján. Főbb mennyiségi jellemzők: 1721,54 m2 vakolás 344,46 m2 PVC burkolat fektetés 
191,69 m bádogozás 6 db fa beltéri nyílászáró elhelyezése 141 db műanyag kültéri nyílászáró elhelyezés 754,45 m2 diszperziós 
festés 1951 m2 homlokzati hőszigetelés 556,45 m2 lapostető szigetelés 767,77 m2 födém szigetelés 1350 m horonyvésés 1490 m
műanyag védőcső elhelyezés 2320 m kábelszerű vezeték elhelyezés 500 m jelátviteli kábel elhelyezés 500 m adatátviteli kábel 
elhelyezés 1 db 150 l vízmelegítő-tároló elhelyezése Megvalósulási terv

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442110-1

45430000-0

45421100-5

45331000-6

45330000-9

45321000-3

45310000-3

45262700-8

45262520-2

45111100-9

Fő CPV-kód:

Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola, 3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6., HRSZ.: 668

Igen

Igen



EKR000305022018

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

Az értékelés során kiosztható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 1. és 3. részszempont: pontozás a fordított arányosság elve 
alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú útmutató 1.sz. melléklet, A.1.ba) pontja). 2.
részszempont: pontozás az egyenes arányosítás elve alapján (Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.-én kelt, 147. számú 
útmutató 1.sz.melléklet, A.1.bb)

II.2.13) További információ:

EFOP-4.1.3-17-2017-00213Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

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:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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 nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10 pont a legalacsonyabb megajánlott 
terhelés mértéknek, a többinek 
arányosítva)

Nem

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Igen
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M1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző 5 év jelentősebb kivitelezésre vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdésében meghatározott formában igazolva. M.2. Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, képzettsége, szakmai tapasztalata 
ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakember tekintetében az 
ajánlatban csatolni kell: - a szakembertől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajzot, - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége 
esetén részt vesz a teljesítésben - a szakember végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A szakmai 
gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett
szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az 
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, 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, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást 
megindító felhívás M1)-M2) pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) 
kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az Ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1. Valamennyi rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző három lezárt üzleti év során egynél több 
alkalommal negatív volt az adózás utáni eredménye. Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző három lezárt üzleti évre 
vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás és/vagy bővítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele nem éri el: 1.rész esetén a nettó 75.000.000 Ft-ot, 2.rész esetén a nettó 75.000.000 Ft-ot, 3.rész esetén a nettó 60.000.000 
Ft-ot. Ajánlattevőnek, amennyiben több részre tesz ajánlatot, elegendő a legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelnie.

Az alkalmassági minimum követelmények:

P1. Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző
három lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje) beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő 
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés 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! Az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolása a Kbt. 69. §-ban meghatározottak szerint történik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

Mindegyik részajánlat esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 
a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Alvállalkozó és alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdései 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2017. május 19-én közzétett
útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be.
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NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az elszámolás formája: utófinanszírozás. Előleg: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést 
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: • alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) 
és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint; • alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek 
figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint. A teljesítés során 1 db 
részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 1.sz. részszámla: a műszaki ellenőr felmérése 
alapján megállapított 50 %-os teljesítés esetén. végszámla: a műszaki ellenőr felmérése alapján megállapított 100%-os teljesítés esetén
. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.

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

Mindegyik részajánlat esetében: A szerződés kötbérköteles: nettó vállalkozói díj 1 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 
30 %-a. Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól Vállalkozóval szemben Megrendelő 
meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a 
meghiúsulással érintett munkarészek nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-ának 
megfelelő összeg Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 134 § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek 
mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 3%-a. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra a nettó vállalkozói díj 
összegének 3%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot 
vizsgálva) az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával: 
- 1.rész esetén: minimum 1 db épületfelújítással kapcsolatos referenciamunkával, összesen minimum 5000 m2 hasznos alapterületű 
épület kivitelezése (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás és/vagy bővítés). - 2.rész esetén: minimum 1 db épületfelújítással 
kapcsolatos referenciamunkával, összesen minimum 1500 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezése (építés és/vagy átalakítás és/
vagy felújítás és/vagy bővítés). - 3.rész esetén: minimum 1 db épületfelújítással kapcsolatos referenciamunkával, összesen minimum 
1000 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezése (építés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás és/vagy bővítés). Ajánlattevő az 
alapterületre vonatkozó referencia követelményeknek megfelelhet több szerződéssel is. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket 
fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési dátuma a felhívás megküldésétől visszafelé számított 8 éven (96 
hónapon) belül esik és befejezési dátuma a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik. Amennyiben 
Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, elegendő a legnagyobb alapterületre vonatkozó referencia követelményeknek megfelelniük. M.2
. Valamennyi rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 1 fő szakemberrel, aki 
rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezet 1. rész 2.pont „MV-É” kategóriára vonatkozó vagy 
azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételekkel. Ajánlattevő az alkalmasság tekintetében egy 
szakembert mutathat be. Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget Ajánlatkérő elfogadja. Az 
egyenértékűséget ajánlattevő ajánlatában köteles megadni. A kamarai/névjegyzéki szám megadása kizárólag abban az esetben 
szükséges, amennyiben a szakember rendelkezik nyilvántartásba vétellel. Ajánlatkérő a „MV-É” építési szakterületi jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati időt írja elő a szakember esetében, ezért ajánlattevőknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete IV. fejezet 1. rész 2.pontban előírt tapasztalattal kell bírnia.

Az alkalmassági minimum követelmények:

pontos megjelölését is elfogadja az ajánlattevőtől a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A megajánlott 
szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés 
teljesítése alatt rendelkeznie kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a 
Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a 
szerződést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés 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! Az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. §-ban meghatározottak szerint történik.

Nem

Nem

Nem
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1. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. 2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő(k) és érdeklődő gazdasági szereplők tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 
tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

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)60vagy 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

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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.16. 10:00

HU

2018.08.16. 12:00

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésére, valamint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 115. § (4) bekezdésben 
foglaltak szerint kell eljárni. 5. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 6. Fordítás: 
az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot 
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott
(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására. 8. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 9. Ajánlatkérő 
konzultációt és helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. 10. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára építési- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni az alábbi mértékben, terjedelmben: 1.rész esetén legalább 10.000.000,-Ft/káresemény, 80.000.000,-Ft/év, 2.rész 
esetén legalább 10.000.000,-Ft/káresemény, 80.000.000,-Ft/év, 3.rész esetén legalább 7.000.000,-Ft/káresemény, 70.000.000,-Ft
/év, mértékű. Amennyiben Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot a felelősségbiztosítás egy összegben, együttesen is teljesíthető 
az részek tekintetében vagy elegendő a legmagasabb összegű felelősségbiztosítással rendelkezni. 11. Ajánlatkérő előírja, hogy 
ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 12. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 13.§.). Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor 
nemleges tartalmú változásbejelentési nyilatkozat benyújtása szükséges! 15.Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni.




