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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 305034064Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU332NUTS-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 infrastrukturális fejlesztéseiKözbeszerzés 
tárgya:

Gyulai Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000179582018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Gyulai Tankerületi Központ EKRSZ_
62790697

Gyula HU332 5700

Ady Endre Utca 19

Teleki-Szávai Krisztina

gyula@kk.gov.hu +36 66795242 +36 66795242

www.kk.gov.hu/gyula

ALL-READY Kft. EKRSZ_
90820894

Gyula 5700

Mátyás K. Utca .31. 1. ép.

Beleznai Róbert

alltender2@gmail.com

www.kk.gov.hu/gyula
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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Gyomaendrődi Kis Bálint Általános IskolaII.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

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

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

Közjogi szervezet

Oktatás

Építési beruházás

EFOP 4.1.3-17 infrastrukturális fejlesztései

A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztései (EFOP–4.1.3-17). Az EFOP 4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében 
benyújtott 2 db nyertes projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása. Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi 
és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés 
tartalmazza.
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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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Kötelezően előírton felüli többletjótállás 
időtartama (min. 0 hónap, max. 36 
hónap)

20Építész szakember szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 
60 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Tetőtér beépítés (a tetőtérben helyiségek kialakítása 243,00 m2), Tetőtér feljárathoz vasbeton lépcső építése a meglévő fa lépcső
helyett, Közösségi tér kialakítása 92,50 m2, Új természettudományos szaktanterem kialakítása, Vizesblokk kialakítása 26 m2, 
Főépület teljes tetőfelújítása (védett épület) 663 m2, a használaton kívüli kémények bontásával Folyosók, burkolatának cseréje 
125 m2, Hátsó épületekben termek felújítása festéssel, új PVC burkolat lerakásával, Elektromos hálózat felújítása a vezetékek 
cseréjével; a felújítási munkákhoz kapcsolódó helyreállítási munkákkal, lámpatestek cseréjével. Az építési munkával 
kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, 
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

5500 Gyomaendrőd, Fő út. 181. hrsz.: 72/2

Igen

Igen

Nem

Igen

117

Nem

Nem
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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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Kötelezően előírton felüli többletjótállás 
időtartama (min. 0 hónap, max. 36 
hónap)

20Építész szakember szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 
60 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Folyosókon régi burkolat csere, aljzat kiegyenlítéssel, új gresslap burkolattal 196,00 m2 Festési munkák a folyosón a lábazati 
burkolási munkák után (előirányzat) 280,00 m2 Tornaterem PVC padozatának cseréje 324 m2 Vizesblokk felújítása új szaniterek 
felszerelése (előirányzat) Folyosók, tantermek graboflex burkolatának cseréje 1 445 m2 Felújítással érintett alapterület: 1769 
m2 Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, 
tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és KollégiumII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az intézmények folyamatos működése, ezért a 
kivitelezés során az adott intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján korlátozott-szakaszolt munkaterület átadás történik.

II.2.13) További információ:

EFOP-4.1.3-17-2017-00406Projekt 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 leírása:

Nem

Igen

5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2. hrsz.: 6241

Igen

Igen

Nem

Igen
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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

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

A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az intézmények folyamatos működése, ezért a 
kivitelezés során az adott intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján korlátozott-szakaszolt munkaterület átadás történik.

II.2.13) További információ:

EFOP-4.1.3-17-2017-00416Projekt 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 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: 117

Nem

Nem

Nem

Igen

Valamennyi rész vonatkozásában: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban felsorolt kizáró 
okok bármelyike fennáll.

Valamennyi rész vonatkozásában: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles 
benyújtani. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
illetve kapacitást nyújtó szervezetet. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák 
az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. X.30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése) A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben 
a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
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M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben 
szerződésszerűen teljesített (befejezett), műszaki átadás-átvétellel lezárt épület építési vagy felújítási referenciával, az alábbi műszaki 
tartalom szerint: legalább az alábbi alapterületű épületre vonatkozzon: 1. rész esetében: legalább 300 m2 2. rész esetében: legalább 
600 m2 Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb értéket (600 m2) kell figyelembe venni. Ajánlatkérő akkor tekinti a 
referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt,
de az építési beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el. Az előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több 
referenciával együttesen is igazolható. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: 1. rész esetében: 
legalább 1-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, továbbá MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 2. rész esetében: legalább 1 fő, a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között (végzettség és szakmai tapasztalat vonatkozásában) átfedés lehetséges, 
illetve egy szakember több részben is bemutatható. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M1. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 22. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően (Az 
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét {kezdő és befejező 
időpontját év/hó/nap pontossággal} és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e). A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való 
megfelelés egyértelműen megállapítható. A referencia minden rész esetében a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó 
alkalmasságot igazol. Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a 
referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti 
adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is 
tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) 
a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből. Az építési beruházás megrendelése esetén, ha az ajánlattevő közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban részesült. Amennyiben 
ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az 
esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével igazolható az alkalmassági követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő 
elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg. M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (
szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetése. Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre 
állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. A 
szakmai önéletrajzban elkülönítve kell bemutatni az alkalmasság körében előírt tapasztalatot és az értékelési rész-szempontot képező 
többlet-tapasztalatot. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, 
a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti érvényes tanúsítói névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges 
végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni. Valamennyi alkalmassági 
követelmény tekintetében: A gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolása tekintetében benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívásra szükséges benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Valamennyi rész vonatkozásában: A gazdasági szereplő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi a 
céginformációs szolgálattól ingyenesen elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók, továbbá a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás nyilvántartásának adatai alapján. Amennyiben a 
Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésre nincsen lehetőség, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében 
előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartás szerinti igazolás vagy egyéb igazolás, vagy nyilatkozat benyújtása szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Valamennyi rész vonatkozásában [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő 
alkalmatlan, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy nem szerepel az Étv. szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − 
amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel.
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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

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A finanszírozási feltételek mindkét rész tekintetében irányadóak. A beruházás finanszírozása az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat forrásából valósul meg 
valamennyi projekt esetében. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének
100 %-a. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben valamennyi rész vonatkozásában - a Kbt. 135. § (8) 
bekezdése alapján - biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés - általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható 
összege 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Ajánlatkérő az előleget az Ajánlattevő kérésére legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Részletes feltételek a 
közbeszerzési dokumentumokban.

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

Mindkét részben: Nyertes ajánlattevő, mint Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér). Jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott 
időtartam, de legalább a teljes építési beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 24 hónap. A 
jótálláshoz kapcsolódóan ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő. Ennek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia 
kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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2018.06.04.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai 
szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak 
figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők 
számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR0000............/reszletek). 2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az 
általa alkalmasságának igazolására megjelölt felelős műszaki vezető szakembereknek a szerződés megkötésekor szerepelniük 
kell a hatályos 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben, valamint arra, hogy a 
nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 3. Ajánlatkérő 
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű 
terméket elfogad. 4. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással 
kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy negatív értéket tartalmazó 
költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott
költségvetés – az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Az árazott költségvetést 1 példány .pdf (vagy azzal egyenértékű) 
formában és 1 példány szerkeszthető változatban .xls (vagy azzal egyenértékű) kell benyújtani. 5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.3) pont M1-
M2. alpontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 6. Ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárásban (mindkét részben) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7. Ajánlatkérő előírja, hogy az 
ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat.

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)vagy napban:2vagy 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

2018.06.12. 12:00

HU

2018.06.12. 14:00

Nem




