AJÁNLATI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
1) AZ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK
Szervezet: Jászberényi Tankerületi Központ
Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Kapcsolattartó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató
Tel: +36/57/795-210
E-mail: zoltan.zsemberi@kk.gov.hu
További információk a következő címen szerezhetőek be:
TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.
Kapcsolattartó: dr. Weisz Gyula ügyvezető
Tel: +36-1-790-7910
Fax: +36-1-790-7983
E-mail: kozbeszerzes@top-szakerto.hu
A jelen közbeszerzési dokumentumok (Felhívás, stb.) a Kbt. 39. §-a alapján az alábbi
honlapon érhetőek el: www.top-szakerto.hu
2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKOLÁSA
Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) szerint a
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházások
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
3) A SZERZŐDÉS TÍPUSA
3.1. A szerződés típusa: Építési beruházás
4) KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁT ÉS MENNYISÉGE
4.1. Közbeszerzés tárgya: A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti munka kivitelezése
4.2. Közbeszerzés mennyisége:
1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017”
projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában”
kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a
tételes költségvetésben részletezettek szerint
2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt
keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés
megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
3.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosítószámú „Iskolafejlesztés 2017” projekt
keretében korszerűsítés, felújítás a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és
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Alapfokú Művészeti Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére
irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
4.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra
Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc
Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a
Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
5.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosítószámú „Modernizáció 2017” projekt
keretében korszerűsítés, felújítás a Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki
leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
6.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt
keretében korszerűsítés, felújítás a Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a
Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

1.rész a Csete Balázs Általános Iskola épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:
1. Zsaluzás és állványozás:
 Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 35 m2
2. Irtás, föld és sziklamunka:
 Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül, I-IV. osztályú talajban, 3,0 m2 szelvényig
84 m3
 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett,
homokból 21,6 m3
 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 21,6 m3
 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es
konténerbe 3 db
3. Síkalapozás:
 Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával 84 m3
4. Helyszíni beton és vasbeton munkái:
 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 0,2 t
 Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, saját
levében simítva cementszórással 108 m2
5. Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése:
 Sátor alá húzható épület kialakítása alappal, lindab borítással (összekötő folyosó) 1db
6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
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 Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakoztatott, a sátor héjszerkezetére
függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító
testek, kábelekkel és kapcsolószekrénnyel
7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
 Gépészet komplett telepítése, gépészet rákötése elektromos és földgáz kiállásokra,
hőszivattyúval, aggregátorral
8. Légkondicionáló berendezések:
 Légtechnikai gépészet vészventillátorral
9. Rögzítések, tömítések:
 Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában,
rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével
400 db
10.


Kert- és parképítési munka:
Szerviz zsilip méret: 1,5 x 2,3 x 2,5 m 1db

11.


Szabadidő és sportlétesítmények:
Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel 1db
Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra 1232 m2

2.rész a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium épületének felújítási munkái:
Az elvégzendő munkafolyamatok leírása:
Természettudományos szaktantermet kiszolgáló szertár munkái:
1. Irtás- föld és sziklamunka:
• Anyag mozgatása kézi erővel 0-50,0 m távolságra
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 5,0 m3 konténerbe 2 db
2. Hideg- és melegburkolatok készítése:
• Lapburkolatok bontása 34 m2
• Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 34 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 34 m2
3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
• Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,01-4,00 m2
között 2 db
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) , mérete: 100x200 cm 3 db
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy
többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 200x200 cm 2 db
4. Felületképzés:
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
o többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú
helyiségben, tagolatlan felületen 126 m2
3

o glettelés, műanyag kötőanyagú glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú
helyiségben, tagolatlan felületen 126,72 m2
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima felületen 126,72 m2
5. Épületautomatika, - felügyelet:
• Épületvillamossági szerelvények, korszerűsítés
6. Épületgépészeti szerelvények:
• Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor, teljes szétszereléssel 2 db
• Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással,
közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel 2 db
Mellékhelyiségek, tanári szoba munkái:
1. Falazás és egyéb kőműves munkák:
• Kiegészítő kőműves munkák
2. Szárazépítés:
• Csatornacső burkolat készítése gipszkartonból 1 m2
3. Hideg- és melegburkolatok készítése:
• Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármelyméretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik
lapból 22,85 m2
• Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és
csempe 59,3 m2
• Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 22,85 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas
kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 59,3 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 20x20 cm közötti lapmérettel 22,85 m2
4. Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése:
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukónyíló ablak,
o méret: 50x90 cm 2 db
o méret: 55x105 cm 2 db
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy
többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, mérete: 140 x 210 cm 5 db
• Szerelt
jellegű
WC-kabinrendszer
készítése
kompletten,
lábakkal,
zárral,
foglaltságjelzővel, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles
válaszfallal 2 db
5. Felületképzés:
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
o többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen 130 m2
o glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú
helyiségben, tagolatlan felületen 130 m2
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• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima felületen 130 m2
6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
• Épületvillamos szerelvények elhelyezése
7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
• Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 6 db
• Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 2 db
• Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és
bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 6 db
• WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb
nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 6 db
• WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése:
o WC-ülőke 6 db
o WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez 6 db
o WC öblítőcsövek 6 db
o WC öblítőszelepek, szabályozók 6 db
o WC nyomólapok és tartozékai 6 db
• WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 6 db
• Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró
nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde 3 db
• Vizelde kiegészítő elemei:
o öblítőszelep 3 db
o vizelde nyomólap 3 db
o vizelde bekötőcső 3 db
o vizelde rács 3 db
• Alumínium radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, 10 DN-32 DN közötti
csatlakozásokkal, bekötéssel 900 mm 2 db
• Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor bilincs 2 db
• Egyéb radiátor tartozékok:
o radiátor felszerelő készlet 2 db
o radiátor tömítés 5/4" 2 db
o radiátor fúrt dugó, balos-jobbos 5/4"-3/4" 2 db
o radiátor közcsavar, 5/4" 2 db
• Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés
nélkül 6 db
Sportudvar, tornaterem munkái:
1. Irtás, föld és sziklamunka:
• Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel 1040 m2
• Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen 1.040 m2
2. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
• Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 10,00 m kerület
felett
o mérete: 180 x 255 cm 1 db
o mérete: 150 x 210 cm 1 db
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukónyíló ablak, méret: 180 x 60 cm 3 db
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• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy
többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, méret: 170x200 cm 2 db
3. Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése:
• Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, és minden
hozzátartozójával
1 db
4. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:
• Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös
salakból
NZ 6/40 mm 208 m3
• Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös
salakból NZ 0/6 mm
104 m3
5. Kőburkolat készítése:
• Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú
elemekből 25,2 m
• Térburkolatok készítése nagy igénybevételre 6 cm-es kővel 292,64 m2
6. Betonpálya-burkolat készítése:
• Meglévő betonburkolatok felújítása, cementhabarccsal 350 m2
7.Szabadidő és sportlétesítmények:
• Kombinált mászófal elhelyezése 3-18 éves korig 1 db
• Térháló kézilabda pálya köré, önálló térháló elhelyezése, egyszerű kialakítással 110 m 1 db
• Szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99
éves korig:
o Derékforgató 1 db
o Lépegető 20 cm 1 db
o Karnyújtó kerék 1 db
o Ugródomb 1 db
o Lovas kültéri fitness eszköz, mérete: 1100x1420x1300 mm 1 db
• Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel
szabadtéri Húzódzkodó, korosztály 13 felett 1 db
• Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljazta,
100x100 cm-es méretben 350 m2
Iskolai könyvtár munkái:
1. Falazás és egyéb kőművesmunka:
• Kiegészítő kőműves munkák
2. Hideg- és melegburkolatok készítése:
• Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik
lapból 25,76 m2
• Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat
tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 60 m2
• Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer
oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 60 m2
• Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,76 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x2540x40 cm közötti lapmérettel 85,76 m2
3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
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• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), méret: 90x210 cm 1 db
• Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület
felett kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, mérete: 190 x 283 cm 1 db
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,00 m kerület
felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:
o méret: 150x195 cm 3 db
o méret: 140x210 cm 3 db
4. Felületképzés:
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és
lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 306 m2
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima felületen 306,4 m2
5. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
• Épületvillamos szerelvények és munkák
6. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
• Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db
• Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm 4 db

3.rész a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
művészeti Iskola épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok leírása:
1. Folyosók burkolása:
 Irtás, föld- és sziklamunka:
o Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es
konténerbe: 6 db
 Hideg- és meleg burkolatok készítése:
o Lapburkolatok bontása: 210 m2
o Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros
vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig: 210 m2
o Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése beltérben, beton
alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos
rétegvastagságban: 210 m2
o Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres,
kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan: 210 m2
2. Műfüves pálya kialakítása:
 Irtás, föld- és sziklamunka:
o Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os
terephajlásig bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között: 160m3
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o Munkaárok (drén és gyűjtőárok) ásása földkiemeléssel közmű nélküli
területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, dúcolás
nélkül, 3,0 m2 szelvényig kitermelt föld helyszínen deponálva: 37,6 m3
o Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával talajosztály: I-IV. a tükör teljes felületén geotextíliával való
leterítése: 800 m2
o Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen: 280 m3
 Szivárgó építés, alagcsövezés:
o Szivárgó építése, dréncső fektetetése perforált, körkörös bordázatú dréncsőből,
belső átmérő: 80 mm, bordás dréncső, perforált, DN 80, a drénárkok
geotextíliával bélelve: 188fm
o Szűrőréteg (szívótest) készítése dréncsövek körül, 4/16-os frakciójú
osztályozott (agyag és iszapmentes) kavicsból: 37,6 m3
o Szikkasztógödör készítése (2x2x2 m) földkiemeléssel, kulékavics feltöltéssel,
geotextília béleléssel és betakarással. Kitermelt föld helyszínen deponálva: 2db
 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:
o Ágyazati szűrőréteg készítése egy rétegben 20/50-es frakciójú, fagyálló
zúzottkőből vagy kohó salakkőből átlagosan 20 cm vastagságban: 160 m3
o Ágyazati szűrőréteg készítése egy rétegben 20/50-es frakciójú, fagyálló
zúzottkőből vagy kohó salakkőből átlagosan 10 cm vastagságban: 80 m3
o Kiegyenlítő szűrőréteg készítése, egy rétegben, finom felületkiegyenlítő réteg,
finom szemcséjű 2/4-es szemcseméretű por, agyag és iszapmentes, fagyálló
zúzottkőből, átlagosan 5 cm vastagságban: 40m3
 Kőburkolat készítése:
o Szegélykövek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással: 120m
 Szabadidő és sportlétesítmények:
o 3x2 m-es hüvelyes Futballkapu, szétszedhető, hálótartó kampókkal ellátva,
földbe rögzítő hüvellyel. 3x2 m-es hálóval, méhsejt alakú szemekkel,
Polipropilén HDPE anyagból, 10x10 cm-es lyukbőségű szemekkel, 4 mm
vastag: 2db
o Sportok, játékterületet körülölelő,13x13 cm lyukbőségű, kültéri, zöld színű,
UV álló labdafogó háló, 60x60 mm-es horganyzott oszlopokon, sodronykötél
segítségével elhelyezve: 456m2
o Sportpálya burkolat, műfű készítése, előre kialakított tükörbe, speciális felület
(labdasportra),PAT S-CORE 48 sportpályaburkolat, labdasportra, 12 000 dtex,
fűszál vastagsága 320 mikron, fűszál magassága 48 mm, 100% polietilén,
monofil szálas, sötét és lime zöld színű. 1 db bevágott 18x38 m-es fehér színű
futballpálya vonalazással: 800m2
o Fix palánkrendszer készítése, 60x60 mm-es horganyzott zártszelvény
oszlopokon elhelyezet, 15 mm vastag 1250x2500 mm-es, filmbevonatú, nyír
rétegelt lemez: 120fm
o Horganyzott 3 m-es kétszárnyú kapu 2 m magas:
 kétszárnyúkapu 2000x2/1500 mm-es (mag. x szél.) tűzi
horganyzott, labdafogó háló betéttel, kilinccsel, zárszerkezettel.:
1db

4.rész a Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok leírása:
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1. Energetikai korszerűsítés:
Falazás és egyéb kőművesmunka:
Kiegészítő kőműves munkák
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
- Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány)
végzáróval:
- hossz: 2300 mm,szél.: 2500 mm: 151 db
- hossz: 2300 mm,szél.: 1200 mm: 3db
- hossz: 1250 mm,szél.: 2500 mm: 3db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló, váltószárnyas nyílóbukónyíló ablak:
- mérete: 220 x 180 cm: 151db
- mérete: 180 x 160 cm: 3db
- mérete: 180 x 160 cm: 3db
- mérete: 180 x 160 cm: 3db
- mérete: 185 x 115 cm: 3db
- mérete: 185 x 110 cm: 3db
- mérete: 170 x 220 cm: 2db
- mérete: 190 x 305 cm: 2db
- mérete: 160 x 270 cm: 3db
- TS72 ajtóbehúzó+kar: 7db
Fém nyílászáró és épületlakatos munka:
- Alumínium külső párkány ,fehér, végzáró nélkül
- szél.: 3200 mm, hossz: 2300 mm: 151 db
- szél.: 3200 mm, hossz: 1700 mm: 3db
- szél.: 3200 mm, hossz: 1200 mm: 3db
- Alumínium végzáró alumínium párkányhoz, fehér: 320db
2. Fedett sportpálya kialakítása:
Zsaluzás és állványozás:
- Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig: 25 m2
Irtás, föld- és sziklamunka:
- Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás
nélkül, 3,0 m2 szelvényig: 160 m3
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett,
osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics: 160 m3
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 160 m3
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es
konténerbe: 3db
Síkalapozás:
- Vasbeton sávalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból: 68 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka:
- Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe: 0,2 t
- Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m2-ként dilatálva, 8
cm kavicságyazattal, saját levében simítva cementszórással: 800 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
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Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakozatott, a sátor héjszerkezetére
függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító
testek,kábelekkel és kapcsolószekrénnyel, összesen 7,5 kW teljesítménnyel
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
- Gépészet komplett telepítése, hőszivattyúval, aggregátorral
Légkondicionáló berendezések:
- Légtechnikai gépészet vészventillátorral Kilépő levegő nyomás:300 Pa; Fűtési
teljesítmény: 200 kW; Gázégő: 2fokozatú égővel; Villamos teljesítmény igény: 5,5
kW, 3x380V
Rögzítések, tömítések:
- Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában,
rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítő elem mechanikus
rögzítésével: 358 db
Kert- és parképítési munka:
- Szervíz zsilip méret:1,5x2,3x2,5 m: 1db
Szabadidő és sportlétesítmények:
- Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel:
1db
- Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra: 800m2
-

5.rész a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok leírása:
1. Energetikai korszerűsítés:
 Falazás és egyéb kőműves munka:
o Kiegészítő kőműves munkák
 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
o Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beáll.), MDF vagy
keményhéj szerkezetes ajtó:
- mérete 90x210 cm: 2db
o Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése párkánnyal, előre kihagyott
falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül
(szerelvényezve, finom beállítással), Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó:
- mérete: 90 x 200 cm: 3db
- mérete: 160 x 200 cm: 1db
- üvegezett kétszárnyú, mérete: 246 x 297 cm: 1db
o Műanyag kültéri nyílászárók párkánnyal, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül
(szerelvényezve, finombeállítással), egyszárnyú, bukó-nyíló:
- mérete: 135*150cm: 1db
- mérete: 90*120cm: 3db
- mérete: 60*90cm: 2db
o Műanyag kültéri nyílászárók párkánnyal, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül
(szerelvényezve, finombeállítással), kétszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:
- mérete: 200*150cm: 8db
- mérete: 140*160cm: 1db
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2. Tanterem felújítás:
 Hideg- és meleg burkolatok készítése:
o Fapadló burkolatok bontása Terem1: 49 m2, Terem2: 51 m2
o Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra ragasztva, kisméretű lamella
parkettából, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, halszálka mintába:
100 m2
o Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál
igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal, normál igénybevételhez: 100
m2
o Ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez, univerzális ragasztó: 100m2
3. Mosdók felújítása (iskola fsz.lány+fiú, tanári wc, em. lány+fiú, tanári wc):
 Irtás, föld- és sziklamunka:
o Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0
m3-es konténerbe: 1 db
 Falazás és egyéb kőművesmunka:
o Kiegészítő kőműves munkák
 Hideg- és meleg burkolatok készítése:
o Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik
vagy tört mozaik lapból: 79,6 m2
o Padlóburkolat készítése, mázas kerámialapból, ágyazó, meszes
cementhabarcsba fektetve, 15x15 cm-es mázas kerámia: 79,6 m2
o Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése bel térben, tégla, beton, vakolt
alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 10x10 - 20x20 cm
közötti lapmérettel: 148,6 m2
 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
o Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral,
foglaltság jelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles
oldallappal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból,
szerelvényekkel, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal: 4 db
 Felületképzés:
o Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos
meszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen: 264 m2
o Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag
színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy
jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan
sima felületen: 264 m2
 Épületgépészeti csővezeték szerelés:
o Kiegészítő gépészeti szerelvények és munkadíja
 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
o Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók: 16db
o Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal: 17db
o Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal: 9db
o Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal:
10db
o Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep,
szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben: 17db
o WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben:
19db
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o WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke: 19db
o WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó
kifolyású WC-hez: 19db
o WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítő csövek:
19db
o WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag
falon kívüli tartály, alsó pozíció, kifolyó cső nélkül, Stop gombos,: 19db
o Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítő szelep, sarokszelep és
bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, felső bekötésű: 9db
o Vizelde kiegészítő elemei, öblítő szelep, nyomógombos: 9db
4. Közösségi tér kialakítása:
 Irtás, föld- és sziklamunka
o Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os
terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig: 54 m3
o Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség
felett, homokból Természetes szemmegoszlású homok: 54 m3
o Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 54
m3
 Kőburkolat készítése:
o Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése,
alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással: 83 m
o Térburkolat készítése nagy igénybevételre: 300 m2
 Kert- és parképítési munka:
o Növények szabadföldi telepítése cserjék sövényként, lombhullató fák,
szabadgyökerű, trágyázással
5. Futópálya felújítása:
 Irtás, föld- és sziklamunka
o Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel
o Régi salak deponálása és elszállítása sík felületen, gépi erővel: 150 m2
o Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 300
m2

Helyszíni beton és vasbeton munkák
o Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25cm vastagságig,
betonszivattyús technológiával: 30 m3

Kőburkolat készítése
o Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy
cölöpökből: 60m

Szabadidő és sportlétesítmények
o Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat: 300 m2

6.rész a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium épületének
felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:

Energetika munkái és mennyiségei:
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1. Vacolás és rabicolás:
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári
szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy
gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel 1005 m2
 Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen 1005 m2
 Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen 1005m2
2. Fa- és műanyagszerkezet elhelyezése:
 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 10,00 m kerület
felett,
o mérete: 550 x 280 cm 1db
o mérete: 400 x 300 cm 1db
o mérete:160 x 280 cm 1db
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 4,00 m kerületig,
hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló méret:
o méret: 60 x 90 cm
2db
o méret: 120 x 90 cm
1db
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,00 m kerület
felett, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló:
o méret: 90 x195 cm
18db
o méret: 150 x 170 cm 2db
o méret: 120 x 150 cm 3db
o méret: 150 x 120 cm 12db
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,00 m kerület
felett, hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló:
o méret: 560 x 285 cm 1db
o méret:180 x 280 cm 60db
 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott
légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom
beállítással), 10,00 m kerület felett, hatkamrás profil, két vagy többszárnyú, bukó-toló,
méret: 200 x 270 cm 4db
3. Felületképzés:
 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa
nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 138 m2
 Külső-belső fa-fém, műanyag, nemesfémek alap és fedőmázolása oldószeres
zománcfestékkel 138 m2
4. Szigetelés:
 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík,
függőleges falon 1005 m2
 Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton,
beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag
beütődübelekkel 6030 m2

Öltözők, mosdók munkái és mennyiségei:
1. Hideg és melegburkolatok:
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 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik
lapból 85,62 m2
 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és
csempe 59,5 m2
 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla,
beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,
hajlaterősítő szalag elhelyezésével 76,5 m2
 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla,
beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos
rétegvastagságban 76,5 m2
 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben 85,62 m2
 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével
85,62 m2
 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,62 m2
 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas
kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 76,5 m2
 Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti 85,62 m2
2. Felületképzés:
 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák
o többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen 196 m3
o glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen 196 m2
 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen 196 m2
3. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db
 Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, sarokszeleppel,
szifontakaróval és bűzelzáróval, porcelán kivitelben 2 db
 Zuhanytálca elhelyezése, bekötése, zuhanytálca csapteleppel és szifonnal, acryl kivitelben
80 cm-es oldalhosszúságig 4 db
 WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartállyal, sarokszeleppel, WC ülőkével,
nyomógombbal, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 2 db
 WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 2 db
 Egyéb épületgépészeti szerelvények, munkák és díja
 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros,
1600 mm-ig, 900 mm 4db

Udvar munkái:
1. Irtás, föld- és sziklamunka:
 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, bármilyen talajban,
szállítással 50,1-200,0 m között 16 m3
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2.

3.


4.



Homokfeltöltés meglévő aljzatra 3,00 m szélességig homokból 60 m3
Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban 60 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka:
Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús
technológiával (udvar) 16 m3
Kőburkolat készítése:
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm
hosszú elemekből 75 m
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel 593 m2
Szabadidő és sportlétesítmények:
Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása 1 db
Kerékpártároló felújítása rögzített kivitelben, fedett kerékpártároló tűzihorg. oszlopokkal,
fém hullámlemez tetővel festék lekaparása, újra festés 1 db

4.3. CPV kódok
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munka
További tárgyak:
31500000-1 Világítóberendezések és villamos lámpák
44160000-9 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó
termékek
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45232410-9 Csatornahálózat építése
45236230-1 Kerti terepegyengetés
45236250-7 Park terepegyengetése
45262210-6 Alapozás
45262300-4 Betonozás
45261400-8 Szigetelési munkák
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45410000-4 Vakolás
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45430000-0 Padló- és falburkolás
45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése
51110000-6 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások
5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.”
kivitelezése tárgyban
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6) TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Teljesítési (vég) határidő: valamennyi beszerzési rész tekintetében a szerződés megkötését
követően a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.
7) A TELJESÍTÉS HELYE
NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola
5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám
NUTS-kód: HU-322, Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. szám
NUTS-kód: HU-322, Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos u. 1. szám
NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola
5055 Jászladány Hősök tere 7. szám
NUTS-kód: HU-322, Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
5136 Jászszentandrás, Mártírok útja 23. szám
NUTS-kód: HU-322, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium
5100 Jászberény, Rákóczi út 53. szám
8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A teljes nettó számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése uniós forrásból:
az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú
„Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,
a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú
„Fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,
a 3. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosítószámú
„Iskolafejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,
a 4. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú
„Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkonstrukció keretében,
az 5. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosítószámú
„Modernizáció 2017” c. projektkonstrukció keretében,
a 6. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosítószámú
„Fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében történik.
Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában
foglaltak alapján.
A vállalkozói díj átalányáras elszámolású valamennyi beszerzési rész tekintetében.
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Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az előleg elszámolása az végszámlában történik.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg
alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi
módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az
ajánlatkérőként szerződő fél legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
köteles kifizetni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem
alkalmazza.
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész
tekintetében akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is,
de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvételt követően.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aiban foglaltakra.
A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
(3) bekezdése.
A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezetek tartalmazzák.
9) RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL ÉS TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT
TÉTEL
Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő lehetővé teszi.
Többváltozatú ajánlat tételét Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
17

10) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány
értékelési szempont alapján történik valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:
 Részszempont megnevezése: Nettó Ajánlati ár (…Ft), Súlyszáma: 60
 Részszempont megnevezése: Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása: (….hónap) (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszáma:
20
 Részszempont megnevezése: Az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti
szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata
hónapokban megadva (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszám: 20
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Az 1. részszempont, a nettó ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú
melléklet 1. pont ba) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszempont Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása
esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi
megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja
szerint, az alábbi képlet alapján:

P=
ahol
P:
Pmax:
Pmin:

A vizsgált
-------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin
A legjobb
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
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a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A legjobb:
A vizsgált:

A 2. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek a kötelező jogszabályi időtartamon felüli
jótállás tekintetében minimum 1 hónap többlet jótállási időt kell megajánlania. A 12 hónap
vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.
A 3. részszempont esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot
kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez
viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja
szerint, az alábbi képlet alapján:

P=
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
A legjobb:
A vizsgált:

A vizsgált
-------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin
A legjobb
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 3. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt
36 hónap időtartamon felül minimum 1 hónap gyakorlatot kell megajánlania
A 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot
kapja.
Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatokat a fenti módszertanokban leírtak szerint bírálati
szempontonként lepontozza, majd az így kapott pontszámot az adott bírálati szempontnál
feltüntetett súlyszámmal megszorozza.
Az eljárás nyertese valamennyi bírálati szempontot figyelembe véve a legmagasabb súlyozott
pontszámot elérő ajánlattevő.
11) KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a megkövetelt
gazdasági
és
pénzügyi,
valamint
műszaki,
illetve
szakmai
alkalmassági
minimumkövetelmény, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
11.1.

Kizáró okok és az igazolás módja

Kizáró okok felsorolása:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. §
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint
köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:
Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
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. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 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 és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról
szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
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Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, 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 a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya
alatt.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra
jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
11.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában
P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés,
szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó, ÁFA nélkül számított
árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 21/2015. (X. 30.) KR. 19.
§ (3) bek.-ben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésben
foglaltakra.
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2)
bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles,
mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az
alábbiak szerint történik:
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat),
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
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Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015. (X. 30.Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés), Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az
előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően.
Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) a) pont) amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy
felel meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény
kimutatása alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott
eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti
esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő
alkalmatlan, ha működésének ideje a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás,
kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó - árbevétele
nem éri el
az 1.beszerzési rész tekintetében a nettó 15 millió Ft-ot.
a 2.beszerzési rész tekintetében a nettó 4 millió Ft-ot.
a 3.beszerzési rész tekintetében a nettó 6 millió Ft-ot.
a 4.beszerzési rész tekintetében a nettó 28 millió Ft-ot.
az 5.beszerzési rész tekintetében a nettó 11 millió Ft-ot.
a 6.beszerzési rész tekintetében a nettó 20 millió Ft-ot.
11.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában
M/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legjelentősebb
építéseinek ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
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- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy
abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
vagy az ellenszolgáltatás összegét (adott esetben saját teljesítés %-os mértékét);
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját és helyét (kezdés időpontja és a műszaki átadásátvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
részösszeget, ellenértéket vagy mennyiségi adatot műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.
Az egyenértékűségre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelt 23. § (1) bekezdése az irányadó, és
azt az ajánlattevőnek kell igazolnia.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével –az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény
betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során:
- az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat
megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában
ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben
a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető
szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított 5 évben (60 hónapban) az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
(mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása)
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szerinti kivitelezési munkára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referencia munkával (munkákkal), amely referencia értéke (mennyisége) az alábbi
feltételek valamelyikének megfelel:
- az 1. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot
(Tizenötmillió forint), vagy
legalább összesen 750m2 (hétszázötven négyzetméter) építési munka elvégzésére
vonatkozó referenciával.
- a 2. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 4.000.000,- Ft-ot
(Négymillió forint), vagy
legalább összesen 1000m2 (ezer négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó
referenciával.
- a 3. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 6.000.000,- Ft-ot
(Hatmillió forint), vagy
legalább összesen 500m2 (ötszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó
referenciával.
- a 4. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 28.000.000,- Ft-ot
(Huszonnyolcmillió forint), vagy
legalább összesen 500m2 (ötszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó
referenciával.
- az 5. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 11.000.000,- Ft-ot
(Tizenegymillió forint), vagy
legalább összesen 600m2 (hatszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére
vonatkozó referenciával.
- a 6. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 20.000.000,- Ft-ot
(Húszmillió forint), vagy
legalább összesen 3000m2 (háromezer négyzetméter) építési munka elvégzésére
vonatkozó referenciával.
Az előírt alkalmassági követelményt ajánlattevő részenként legfeljebb 2 db szerződésből
teljesítheti.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)(2) bek. alapul vételével jár el.
Az M/1 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8
éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható,
úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő
megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra
kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében
előírt egyéb feltételeknek is.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább:
M/2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okl. építőmérnök, vagy okl. építészmérnök vagy
ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, vagy az erre a szakemberre a 266/2013.
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(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap általános
építmények építésére, átalakítására, bővítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési
munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkeznek.
Amennyiben az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlatában csatolni kell a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
12) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2017. december hó 19 nap, 12 óra 00 perc
13) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Az ajánlatot TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 4. IV/1.) alatti címére kell benyújtani.
Az ajánlatok munkanapokon hétfő-csütörtök 9-16 óráig juttathatók el, pénteken 8-14 óráig az
ajánlattételi határidő lejárta napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi
határidő lejárta után beérkezett ajánlatra a Kbt. 68.§ (6) bek.- ben és 73.§ (1) bek. a)
pontjában leírtak az irányadóak.
14) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlattétel nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
elkészíteni. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja.
15) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE,
FELBONTÁSÁNÁL JELENLÉVŐ SZEMÉLYEK

IDEJE,

AZ

AJÁNLATOK

Az ajánlatok felbontásának helye: TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.)
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. december hó 19 nap, 12 óra 00 perc
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni
sem egészében, sem részben, továbbá jelzi, hogy a késve benyújtott ajánlat a közbeszerzési
eljárás dokumentumának minősül, így Ajánlatkérő annak példányát nem küldi vissza, hanem
a törvényben előírt határidőig megőrzi.
16) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.
17) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
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Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő által nem,
vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén az Ajánlatkérő kötbérre az alábbiak szerint
jogosult. Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesítési,
úgy ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesít, amelynek napi mértéke a teljes
nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Tíz naptári napot
meghaladó késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, az
ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Ajánlattevő az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok
szerinti jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jótállást vállal.
A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat
szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek
általi aláírásának a napja.
Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a
jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja
érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezetek tartalmazzák.
18) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles
újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt
észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 115. § (6) bekezdés szerint újabb
hiánypótlást köteles elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy
hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
19) KBT 114. § (11) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA
Az ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (11) bekezdését a jelen eljárásban nem alkalmazza.
20) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE
Az eljárás eredményét az ajánlatkérő külön jogszabályi minta szerinti Összegezés megküldése
útján közli az ajánlati kötöttség időtartamán belül.
26

21) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Az Összegezés megküldését követő 5 napon belül a szerződés nem köthető meg, kivéve a
Kbt. 131.§ (8) bekezdésben leírtak fennállása esetén.
22) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés keretében a teljesítési határidő a
munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.
23) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást az eljárás keretében nem tart.
2.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat
kérjük, hogy az alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek elkészíteni és benyújtani;
kérjük, hogy ennek során a mellékelt iratmintákban közölt megjegyzéseket is szíveskedjenek
figyelembe venni.
2.1. Tartalomjegyzék
Kérjük, hogy az ajánlathoz készítsenek oldalszámmal ellátott Tartalomjegyzéket, amely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok megtalálhatóak.
2.2. Felolvasólap
Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolni kell a jelen dokumentáció 1.
számú mellékletét képező – az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó – Felolvasólapot, a
mellékelt mintában foglalt információkban és előírásokban foglaltaknak megfelelően
kitöltve. A felolvasólap mellékletét kell, hogy képezze az Ajánlati felhívás M/2. pontra
vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget
igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont
figyelembevételével tett nyilatkozata.
Ajánlattevő ajánlatában a feltüntetett elérhetőségi adatokért és megjelölt kapcsolattartóért
felel, amennyiben a megadott elérhetőség nem elérhető bármilyen okból, Ajánlatkérő a
feltüntetett elérhetőségre megküldött iratokat megküldöttnek és közöltnek tekinti, a téves
adatszolgáltatás, vagy nem megfelelő elérhetőség megadása folytán bekövetkezett
hátrányokat Ajánlattevőknek kell viselni.
2.3 Felhívjuk a figyelmet, hogy – a Felolvasólap mintában írtak szerint megadni kért – adatok
az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat
tartalmazó ajánlatnak minősülnek és azokat a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlathoz
csatolt Felolvasólapon kell megadni.
2.4. Üzleti titok
Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet) tartalmazó iratok
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nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A fentiek alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a
fenti előírásokat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
2.5. Ajánlati ár és tételes árazott költségvetés
Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ajánlati ára a
szerződés időtartama alatt nem emelhető, így annak tartalmaznia kell a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások
szerinti valamennyi költséget. Az ajánlati ár alulprognosztizálása esetén ajánlattevő nem
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háríthatja át az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat Ajánlatkérőre, valamint ez nem
mentesíti ajánlattevőt a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.
Kérjük, csatolják ajánlatukban a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetési
kiírást teljes körűen beárazva, és cégszerűen aláírva. A költségvetési kiírás minden sorát
árazni kell. A beárazott költségvetési kiírás költségvetési főösszesítő Áfa vetítési alap sorában
megadott ajánlati ár meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati
árral. Az árazott költségvetés tartalmazzon árazott főösszesítőt is. Az árazott költségvetést
kérjük, hogy excel formátumban, elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni.
2.6. Részvétel feltételeire vonatkozó nyilatkozatok és igazolások
1)

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

2)

Kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása, a jelen felhívás 11.1) pontjában leírtak
szerint.
Ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattevő(k) részéről kitöltve és cégszerű
aláírással ellátva kerüljön csatolásra a jelen dokumentáció 8. számú mellékletét képező
– vagy azzal tartalmában egyező – nyilatkozat.

3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a jelen felhívás 11.2) pontjában, és a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása a 11.3) pontjában leírtak szerint.
2.7. Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint
Az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével nyilatkoznia kell, hogy
az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja; nyertessége
esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte – a szerződést megköti és
teljesíti. A nyilatkozatot eredeti példányban cégszerűen aláírt formában kell csatolni.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdésének alapján nyilatkoznia kell arról, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
Ennek megfelelően kérjük, hogy kitöltve, és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a
dokumentáció 6. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező –
„AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT”.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35. § rendelkezései szerint.
2.8. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat
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A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlattevő(k)nek ennek alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolnia a
Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan. Kérjük, hogy nemleges
nyilatkozatukat is tegyék meg. Nyilatkozatmintát a 11. sz. melléklet tartalmazza.
2.9. Az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet bevonása
esetén benyújtandó okiratok:
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A nyilatkozatot a jelen dokumentáció 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat minta
kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és ajánlathoz történő
csatolásával kell megtenni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására
a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
2.10. Aláírási jogosultság igazolása
Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására
csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozatot tesz) és
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult
hatályos aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű
másolati példányát.
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2.11. Meghatalmazás
Ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, a cégjegyzésre jogosult(ak) által adott meghatalmazás
példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Nyilatkozatmintát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
2.12. Nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása
A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott
dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
2.13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött digitális tértivevényt (igazolást) egyszerű másolatban, amennyiben
változásbejegyzés eljárás nincsen folyamatban arról Ajánlattevő az 5. sz. melléklet 8.
pontjában köteles nyilatkozni
2.14. Az ajánlat formai követelményei:
a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása,
illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c) Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban és 1 (egy), a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf és az árazott
költségvetést xls./xlsx) formátumban kell beadni;
Az 1 db papír alapú és 1 db, elektronikus adathordozón elhelyezett másolati elektronikus
példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.
A borítékra kérjük a következőket írják rá:
Ajánlat - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.”
Az ajánlattételi határidői lejártáig nem felbontható!
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Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártáig, a megjelelt pontos benyújtási címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli.
Az előírt nyilatkozatok, iratok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújthatóak, kivéve 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot melyből az ajánlatnak az
eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, valamint azon nyilatkozatokat amelyek tekintetében
Ajánlatkérő eredeti példány benyújtását előírta.
Az ajánlatok eredeti és elektronikus másolati példánya közötti tartalmi eltérés esetén az
Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az
ajánlatot.
2.15. Cégszerű aláírás
Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat – ha a felhívás, a dokumentáció vagy a Kbt. ettől eltérő
rendelkezést nem tartalmaz – cégszerűen kell aláírni.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a
végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak;
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
2.16. Ajánlattevő az ajánlatba csatoljon a munkavégzésre vonatkozó vonalas ütemtervet heti
bontásban, a munkaterület átvételétől (nulla időpont) kezdődően.
3.

Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a megfelelő
alkalmazásával, a Kbt. 114.§ (6) bekezdését is figyelembe véve, írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő kapcsolattartójának jelen felhívásban megjelölt
elérhetőségén. Ajánlatkérő a válasz megadásán az ajánlattételt megelőző 4 napot ért ésszerű
idő alatt.
Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket email útján Word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.
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4.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban megkötött
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A.§-ának hatálya alá esik.

5.

Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.

6.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2011. (X.30.)
Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói szerződés teljes
időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan legalább 30.000.000,(harmincmillió) Ft/év és 20.000.000,- (húszmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű építésszerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) – a saját költségére – fenntartani, vagy meglévő
felelősségbiztosítását ennek megfelelően kiterjeszteni.
A nyertes ajánlattevőnek, rendelkeznie kell 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont 1. részben foglalt „MV-É” szakterületen
minősített, amely szakember minősítésének Ajánlatkérő felé való igazolása a
szerződéskötés feltétele.

7.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen felhívás, vagy a rendelkezésre
bocsátott dokumentumok, illetve műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, e megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és az ajánlatkérő – a hivatkozott 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése
alapján – „azzal egyenértékű” megajánlásokat elfogad.

8.

Ajánlattevő a kivitelezése során köteles figyelembe venni minden olyan jogszabályt, melyet a
kivitelezés során be kell tartani, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtakra.

9.

Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni.
Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást:
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2
tel: (56) 795-700
fax: (56) 795-789
E-mail: titkarsag@jnszmkh.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Budapesti Bányakapitányság
Illetékességi terület:
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Budapest főváros és Pest megye
(megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet)
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 310
Email: bbk@mbfh.hu
Tel: +36 13731800
Adózás tekintetében:
NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
4025 Debrecen, Hatvan u. 45.
4001 Debrecen, Pf. 56.
Tel.: +3652-518-900, +3652-518-902, +3680-420-420
Fax: +3652-518-903
Nemzetgazdasági Minisztérium
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.
Tel: +36 17951637; +36 13742560, +36 13742559
Fax: +36 13742925, +36 13115243
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Környezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Levelezési cím: 1860 Budapest
Tel: +36 1-795-2000
Fax: +36 1-795-0200
info@vm.gov.hu
Fax. +36 13731810
A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.
10. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
11.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Jakab Attila
(Lajstromszáma: 00983) .
13. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 2010.
január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamaránál. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon
nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett
nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi.
14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke:
Tartalomjegyzék
1. Felolvasólap 1.számú melléklet
Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember
Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon
34

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

mellékelve)
A szakember végzettséget igazoló irata másolatban
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont
figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Aláírás-minta/Aláírási címpéldány
Meghatalmazás (adott esetben)
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján
Összeférhetetlenségi Nyilatkozat
nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján
nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok
tekintetében
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján
nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében
Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
Ütemterv (vonalas, heti bontás)
M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)
A teljes ajánlat benyújtandó CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti
papíralapú példányról kell elkészíteni, és tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel
formátumban.

15. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2017. december hó 4. nap
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