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A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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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:

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

Bátor Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Turisztikai központ kialakítása Bátor KözségbenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001041662019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz
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Kft.

EKRSZ_
47054477

Hunyadi Utca 101.

Ostoros HU312 3326

Boros Tamás
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1.rész: Turisztikai információs pont: Bátor, Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217) 2.rész: Tanösvény: 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:

Turisztikai központ kialakítása Bátor KözségbenII.1.3) A szerződés tárgya:

45212100-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Bátor Községben a Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217) található épület átalakítása turisztikai információs ponttá, valamint egy 
ehhez kapcsolódó kb. 9 km hosszú, 11 állomásból álló tanösvény kialakítása. Főbb tevékenységek: 1.rész: Turisztikai központ 
épületének kivitelezése: - akadálymentesítés: megközelíthetőség biztosítása, akadálymentes mosdó kialakítása. - energetikai felújítás: 
A homlokzati nyílászárókat műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésűre kell cserélni. A homlokzati falfelületeket 18 cm kiegészítő 
hőszigeteléssel kell ellátni, dörzsölt felületű vékonyvakolattal lezárva. A lábazatokat 12 cm hőszigetelő lemezzel kell takarni, díszítő 
lábazati vakolattal. - Födémszerkezet megerősítése - Födémek padlástéri hőszigetelése szükséges 30 cm kőzetgyapot szigetelés. - 
Belső festések, burkolatok cseréje - Fa fedélszerkezet cseréje - Tetőfedés cseréje - Teljes fűtésrendszer kialakítása, 5,8- 20,0 kW 
névleges teljesítményű, kombi kondenzációs fali kazánnal, kétsoros acéllemez lapradiátorokkal, csővezetékkel - Hidegvíz ellátás: az 
épületbe egy helyen csatlakozunk, a meglévő maradó földi kiskapu melletti vízaknából, a meglévő maradó VÍZMŰ főmérő után a 
vezetéket el kell ágaztatni, és a terv szerint párhuzamosan a szomszéd önkormányzati épülethez kiépített meglévő-maradó 
vízbekötésével párhuzamosan egy almérővel ellátott új NA 25-ös kpe vezetéket kell kiépíteni. - Melegvíz ellátás: A beépített 
berendezési tárgyak melegvíz igényét kombi gázkazán biztosítja, átfolyós üzemmódban. Az alapvezetékek padlóban szerelve készülnek
, hőszigetelt kivitelben. A berendezések bekötései falban, szigetelve szerelve helyezendők el. - Szennyvízelvezetés: A kommunális 
szennyvíz csatornák a vasalt aljzat alatt PE, illetve épületen kívül PVC KG csőből szerelendők. A keletkezett szennyvízet egy helyen 
kell kihozni az épületből, majd a terven jelölt három új tisztító aknára kötni, és utána a feltárandó meglévő maradó vezetéken keresztül
, a kommunális közműhálózatra csatlakozik. - Szellőzés: A kialakított 4db belsőterű helyiség szellőzése elszívásos szellőzéssel történik. 
A szellőzés rendszere: szükségszellőzés. A zárt terű helyiségek elszívása a falon elhelyezett, 4 db radiális mozgásérzékelős 
kisventilátorral történik. A szellőzővezetékeket egy- egy túlnyomás kibocsájtó zsalun a szabadba kell vezetni. A „megszívott” 
helyiségek ajtajára 100x300mm-es szellőzőrácsokat kell szerelni, az elszívott levegő pótlására! - Gázellátás: Az ingatlanhoz a 
földgázellátás biztosított. A gázkazán előtt a szükséges gáznyomás 25 mbar. A telekhatáron belül meglévő gázfelállás a gáznyomás 
szabályzó megmarad, az épületen belüli G-4-es mérő elontásra kerül. A telekhatáron belüli felállásnál a gáznyomás szabályzó mellé 
kerülne közösítve egy új tervezett szekrénybe az új tervezett G-4-es gázmérő. A külső fali gázfelállásig a meglévő gázcsövek 
megmaradnak. A gázfelállásra tervezett fali épület főelzáró után, épületen belül a falon, új acélcsővel kiépíteni a gázellátást. A 
tervezett gázkazánt, saját gyári koncentrikus, függőleges füstgáz-levegő elvezető rendszerével kell szerelni. Épületen belül a 
gázvezetékek MSZ 120/2, A 37 minőségű varratnélküli acélcsőből készülnek. - Épületvillamosság: Az épület teljes elektromos 
rendszere elbontásra kerül. Feladat az épület teljes villamos rendszerének kiviteli terv szintű kiépítése. 2.rész: kb. 9 km hosszú, 11 
állomásból álló bátori tanösvény kialakítása: - Tájépítészeti munkák: növényírtás, föld- és sziklamunkák, a tanösvény nyomvonalának 
megtisztítása a tájépítészeti leírás szerint - Erdei közjóléti berendezések: 9 km tanösvény nyomvonalának felfestés, 4 db erdei bútor 
garnitúra, 1 db erdei lépcső, 17 db tájékoztató tábla, 1 db fedett szín
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Főbb tevékenységek: 1.rész: Turisztikai központ épületének kivitelezése: - akadálymentesítés: megközelíthetőség biztosítása, 
akadálymentes mosdó kialakítása. - energetikai felújítás: A homlokzati nyílászárókat műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésűre kell
cserélni. A homlokzati falfelületeket 18 cm kiegészítő hőszigeteléssel kell ellátni, dörzsölt felületű vékonyvakolattal lezárva. A 
lábazatokat 12 cm hőszigetelő lemezzel kell takarni, díszítő lábazati vakolattal. - Födémszerkezet megerősítése - Födémek padlástéri 
hőszigetelése szükséges 30 cm kőzetgyapot szigetelés. - Belső festések, burkolatok cseréje - Fa fedélszerkezet cseréje - Tetőfedés 
cseréje - Teljes fűtésrendszer kialakítása, 5,8- 20,0 kW névleges teljesítményű, kombi kondenzációs fali kazánnal, kétsoros acéllemez 
lapradiátorokkal, csővezetékkel - Hidegvíz ellátás: az épületbe egy helyen csatlakozunk, a meglévő maradó földi kiskapu melletti 
vízaknából, a meglévő maradó VÍZMŰ főmérő után a vezetéket el kell ágaztatni, és a terv szerint párhuzamosan a szomszéd 
önkormányzati épülethez kiépített meglévő-maradó vízbekötésével párhuzamosan egy almérővel ellátott új NA 25-ös kpe vezetéket kell
kiépíteni. - Melegvíz ellátás: A beépített berendezési tárgyak melegvíz igényét kombi gázkazán biztosítja, átfolyós üzemmódban. Az 
alapvezetékek padlóban szerelve készülnek, hőszigetelt kivitelben. A berendezések bekötései falban, szigetelve szerelve helyezendők 
el. - Szennyvízelvezetés: A kommunális szennyvíz csatornák a vasalt aljzat alatt PE, illetve épületen kívül PVC KG csőből szerelendők. 
A keletkezett szennyvízet egy helyen kell kihozni az épületből, majd a terven jelölt három új tisztító aknára kötni, és utána a feltárandó
meglévő maradó vezetéken keresztül, a kommunális közműhálózatra csatlakozik. - Szellőzés: A kialakított 4db belsőterű helyiség 
szellőzése elszívásos szellőzéssel történik. A szellőzés rendszere: szükségszellőzés. A zárt terű helyiségek elszívása a falon elhelyezett, 
4 db radiális mozgásérzékelős kisventilátorral történik. A szellőzővezetékeket egy- egy túlnyomás kibocsájtó zsalun a szabadba kell 
vezetni. A „megszívott” helyiségek ajtajára 100x300mm-es szellőzőrácsokat kell szerelni, az elszívott levegő pótlására! - Gázellátás: Az 
ingatlanhoz a földgázellátás biztosított. A gázkazán előtt a szükséges gáznyomás 25 mbar. A telekhatáron belül meglévő gázfelállás a 
gáznyomás szabályzó megmarad, az épületen belüli G-4-es mérő elontásra kerül. A telekhatáron belüli felállásnál a gáznyomás 
szabályzó mellé kerülne közösítve egy új tervezett szekrénybe az új tervezett G-4-es gázmérő. A külső fali gázfelállásig a meglévő 
gázcsövek megmaradnak. A gázfelállásra tervezett fali épület főelzáró után, épületen belül a falon, új acélcsővel kiépíteni a gázellátást.
A tervezett gázkazánt, saját gyári koncentrikus, függőleges füstgáz-levegő elvezető rendszerével kell szerelni. Épületen belül a 
gázvezetékek MSZ 120/2, A 37 minőségű varratnélküli acélcsőből készülnek. - Épületvillamosság: Az épület teljes elektromos 
rendszere elbontásra kerül. Feladat az épület teljes villamos rendszerének kiviteli terv szintű kiépítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45262690-4

45212110-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Turisztikai központ épületének kivitelezéseII.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

Bátor Község kül- és belterülete, külön jegyzék szerint

Bátor, Kossuth Lajos út 11. szám (Hrsz: 217)

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
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HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45112700-2

34928472-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Bátori tanösvény kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ár szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Költség szempont:

szakmai tapasztalata (hónap (0-60 hónap)

Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10

Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen 
legalább 240 munkaórában (igen/nem)

10

Igen

Nettó ajánlati ár (HUF) 70

Nem

9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002
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II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

kb. 9 km hosszú, 11 állomásból álló bátori tanösvény kialakítása: - Tájépítészeti munkák: növényírtás, föld- és sziklamunkák, a 
tanösvény nyomvonalának megtisztítása a tájépítészeti leírás szerint - Erdei közjóléti berendezések: 9 km tanösvény nyomvonalának 
felfestése, 4 db erdei bútor garnitúra, 1 db erdei lépcső, 17 db tájékoztató tábla, 1 db fedett szín

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Bátor Község kül- és belterülete, külön jegyzék szerint

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap (0-60 hónap)

10

Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10

Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen 
legalább 240 munkaórában (igen/nem)

10

Nem

Igen

9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002
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III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő 
minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelemmel érintett részteljesítés(ek)re jutó nettó vállalkozói díj 1%/naptári nap, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett 
munkarészek nettó vállalkozói díjának 20 %-a. Jólteljesítési biztosíték: mértéke a jótállási időszakra a tényleges nettó vállalkozói díj 
összegének 2%-a. Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése esetén az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 
5%-on felüli részének megfelelő mértékű, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania Ajánlatkérő 
részére. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő nem ír elő műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m ) és q) pontjában foglalt kizáró okok 
fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1 ) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia akként, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő 
köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38 . pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni. Ebben az esetben valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 
kizáró ok tekintetében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) létrehozott elektronikus űrlapon keresztül kell nyilatkozatot 
tenni. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ajánlattevőnek (közös 
ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/ 2015. (X. 30.) 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 tekintetében 
megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. A kizáró okokra 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. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül 
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó 
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás 
céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, illetve aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindekét rész esetében: a szerződés finanszírozása a TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú Támogatási Szerződések alapján 
történnek. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Ajánlatkérő a 
vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban teljesíti a Kbt. 135. §-a szerint, utófinanszírozás keretében. 
A teljesítés során 3 db részszámla (25, 50,75%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla benyújtásának lehetősége biztosított. A 
megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. Irányadó jogszabályok: •
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. • A Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. • 322/2015. (X .20.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.09.06 14:00

HU

60

2019.09.06 16:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) Jelen közbeszerzési eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr
.) rendelkezései alkalmazandóak, így a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges a https:// 
ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen. 2) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 
13. § (2) bekezdésében foglaltakra. 3) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja. 4) 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 
5) Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott költségvetésekből áll. Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott árazatlan 
költségvetéseket beárazva, hiánytalanul kitöltve kell csatolnia. A beárazott költségvetések az ajánlati ár alátámasztására 
szolgálnak. 6) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén 
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint 
képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr . 10-13. §-ai tartalmazzák. 7) 
FAKSZ: Boros Tamás, lajstromszám: 00733. 8) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 1.rész 
esetében: legalább 2.000.000, Ft/káresemény, 20.000.000,- Ft/ év mértékű, a 2. rész esetében: legalább 1.000.000,- Ft/
káresemény, 5.000.000,- Ft/ év mértékű szerelési és építési (C.A.S. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az 
esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 9) Ajánlatkérő az eljárásban 
alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 10) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, 
eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkoznak, úgy a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
rögzítetteknél jobb megoldást is. 11) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján az eljárást mindkét rész esetében feltételesen 
indította, mivel a becsült érték alapján felmerülő elszámolható többletköltségre költségnövekmény támogatási igényt kíván 
benyújtani, így a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. 12) Ajánlatok 
értékelése során kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. Értékelés módszere Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi 
kritérium”: Miniszterelnökség Útmutatója szerint „Két szélső érték közötti arányosítás”, a 3. „Minőségi kritérium”: „Pontozás”, 
míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás” KH Útmutató szerint. 13) A munkaterület átadás-átvétel napja a 
szerződéskötéskor kerül meghatározásra a szerződő felek által.

V.2) További információk




