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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.segesd.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82598001Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó 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

Segesd Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden 2Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001255122020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Segesd Község Önkormányzata EKRSZ_7087226
0

Szabadság Tér 1.

Segesd HU232 7562

Péntek László

vargakata81@segesd.hu +36 82598002

Regionális/helyi szintű
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

7562 Segesd, Kossuth L. u. 102. (hrsz: 226.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45211000-9

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:

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden 2

A községben jelenleg egy mini bölcsőde található, viszont lakossági igény ennél nagyobb létszámra jelentkezik. Sok az újszülött, az ő 
gondozásukat szolgálja a tervezett épület felújítás, átalakítás, így szüleik vissza tudnak térni a munka világába. 
A település központjában, a Kossuth utcában található volt TSZ iroda ideális helyszíne lehet egy 14 fő befogadására alkalmas 
bölcsődének. A telken található használaton kívüli, rossz állagú melléképület bontandó. 
Kompakt épületben egy közel nulla energiaigényű bölcsőde valósul meg, mely korszerű szerkezetekből, megújuló energiát 
hasznosítva, megfelel a komplex akadálymentesítés, valamint a bölcsőde pedagógia és technológia követelményeinek. 
 
Segesd bölcsőde építése, főbb mennyiségek: 
•        79,8m2 hasznos alapterületű melléképület bontása 
•        bölcsőde tervezett hasznos területe beltér 134,95 m2 + 52,35m2 kültér 
•        17,1 m3 síkalapozás 
•        23 m3 beton aljzat készítés 
•        62 m2 terasz tartószerkezet 
•        135 m2 gipszkarton álmennyezet 
•        111,8 m2 gipszkarton válaszfal 
•        62 m 2 tetőcserép fedés 
•        52 m2 polkarbonát lemez fedés készítése 
•        116 m2 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
•        69 m2 Padlóburkolat készítése, beltérben 
•        47 m2 WPC padló fektetése a rendszer tartozékaival 
•        14 db fa beltéri nyílászáró 
•        15 db műanyag kültéri nyílászáró 
•        180 m2 talajnedvesség elleni és szigetelés 
•        174 m2 fődém szigetelés (250mm) 
•        158 m2 15 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés 
•        15,6 m2 12 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés 
•        64 ker.m2 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, 
•        137,3 m2 tér- vagy járdaburkolat készítése 
•        5 KW napelemes rendszer 
•        1 db VAILLANT ecoTEC plus VU 306/5-5 (HINT II) "A" energia osztályú fali kondenzációs üzemű gázkészülék (vagy 
egyenértékű) 
 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel 
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, 
annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 
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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)

A községben jelenleg egy mini bölcsőde található, viszont lakossági igény ennél nagyobb létszámra jelentkezik. Sok az újszülött, az ő 
gondozásukat szolgálja a tervezett épület felújítás, átalakítás, így szüleik vissza tudnak térni a munka világába. 
A település központjában, a Kossuth utcában található volt TSZ iroda ideális helyszíne lehet egy 14 fő befogadására alkalmas 
bölcsődének. A telken található használaton kívüli, rossz állagú melléképület bontandó. 
Kompakt épületben egy közel nulla energiaigényű bölcsőde valósul meg, mely korszerű szerkezetekből, megújuló energiát 
hasznosítva, megfelel a komplex akadálymentesítés, valamint a bölcsőde pedagógia és technológia követelményeinek. 
 
Segesd bölcsőde építése, főbb mennyiségek: 
•        79,8m2 hasznos alapterületű melléképület bontása 
•        bölcsőde tervezett hasznos területe beltér 134,95 m2 + 52,35m2 kültér 
•        17,1 m3 síkalapozás 
•        23 m3 beton aljzat készítés 
•        62 m2 terasz tartószerkezet 
•        135 m2 gipszkarton álmennyezet 
•        111,8 m2 gipszkarton válaszfal 
•        62 m 2 tetőcserép fedés 
•        52 m2 polkarbonát lemez fedés készítése 
•        116 m2 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
•        69 m2 Padlóburkolat készítése, beltérben 
•        47 m2 WPC padló fektetése a rendszer tartozékaival 
•        14 db fa beltéri nyílászáró 
•        15 db műanyag kültéri nyílászáró 
•        180 m2 talajnedvesség elleni és szigetelés 
•        174 m2 fődém szigetelés (250mm) 
•        158 m2 15 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés 
•        15,6 m2 12 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés 
•        64 ker.m2 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, 
•        137,3 m2 tér- vagy járdaburkolat készítése 
•        5 KW napelemes rendszer 
•        1 db VAILLANT ecoTEC plus VU 306/5-5 (HINT II) "A" energia osztályú fali kondenzációs üzemű gázkészülék (vagy 
egyenértékű) 
 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel 
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, 
annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45211000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházás egy, egymásra épülő kivitelezési tevékenységet jelentő funkcionális egységet alkot. Az elvégzendő új épület építése 
egymásra épülő munkafolyamatokból áll, melyek ésszerűen nem bonthatóak fel. 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden

7562 Segesd, Kossuth L. u. 102. (hrsz: 226.)

Igen

Igen

Jótállás időtartama (12-48 hónap): 10
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A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. A kizáró okokra és 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az 
eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 7. §-ában foglaltakra.

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

II.2.7. pont kiegészítése: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadás-átvételétől 
számított 14 hónap

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 információk

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

A felhívás III.1.3. M.2.a pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli építész 
FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. 
(min. 0 hó, max. 60 hó)

10

A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli 
épületvillamossági FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on 
felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)

10

Nem

Igen

14

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008
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M.1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdes a) pontja alapjanaz eljarast megindito felhivas feladasatol visszafele 
szamitott 60 honap (a vizsgalt időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 even belul megkezdett) legjelentősebb, műszaki atadas-
atvetellel lezarult kozbeszerzes targykoreben teljesitett epitesi munkait ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdese szerint kiallitott referenciaigazolast, amelynek tartalmaznia kell legalabb: 
a) ajanlattevő (a szerződest teljesitő) neve, cime, 
b) a szerződest kotő masik fel (megrendelő) neve, cime, valamint a referenciat ado (kapcsolattarto) szemely neve es 
telefonszama vagy e-mail cime, 
c) a teljesites helye, 
d) a referenciamunka rovid ismertetese (a szerződes targya, az alkalmassagi minimumkovetelmenyeknek megfelelően reszletezett 
tartalommal), 
e) a teljesites befejezesenek (sikeres műszaki atadas-atvetel) időpontja (év, hónap, nap reszletezettseggel) 
f) nyilatkozat arrol, hogy a teljesites az előirasoknak es a szerződesnek megfelelően tortent-e, 
g) amennyiben a teljesites kozos ajanlattevőkent tortent, az igazolast benyujto ajanlattevő sajat teljesitesenek netto osszeget is keri 
ajanlatkerő megadni (Ft-ban). 
 
M.2./ az alabbi dokumentumokat: 
- Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezeset, akit az Ajanlatteteli felhivas III.1.3.) pont M.2. pontjaban, előirt 
alkalmassagi kovetelmeny igazolasakent bemutat, valamint csatoljak a szakember tapasztalatat alatamaszto szakmai oneletrajzat az 
alabbiak szerint: 
a) a szakember sajat kezű alairasat tartalmazo szakmai tapasztalatot (ev/honap pontossaggal) igazolo oneletrajza, amely tartalmazza a 
szakember nevet, cimet, a szakember vonatkozasaban a munka megvalositasa soran szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot ev
/honap pontossaggal es a szakember jelenlegi munkahelyet is (a szakember munkaltatojanak foglalkoztatojanak a megjelolese, annak 
erdekeben, hogy aszakember kozbeszerzesi eljarasba tortenő bevonasanak modja (ajanlattevő szakembere vagyalvallalkozo szervezet 
szakembere vagy a szakember maga alvallalkozo) megallapithato legyen. A szakmai tapasztalat szamitasanal az Ajanlatkerő a 
parhuzamos feladat ellatas eseten (azonos időszakban vegzett munka) csak egy munkat vesz figyelembe. A benyujtott oneletrajzbol 
egyertelműen megallapithatonak kell lennie az előirt alkalmassagi kovetelmenyek teljesulese, es a 3. ertekelesi reszszempontra 
vonatkozo adatoknak. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdesenek b) pontja alapjan ajanlattevőnek be kell nyujtania nyilatkozatat azon 
szakemberekről, akit be kivan vonni a teljesitesbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alabbiakat: 
- a szakember neve, 
- nyilatkozat arrol, hogy a szakemberrel a szerződes teljesitesenek időtartama alatt rendelkezni fog. 
- a szakember felsőfoku műszaki vegzettseget, vagy azzal egyenertekű igazolo dokumentum(ok) masolatat. 
- a szakember nyilatkozata arrol, hogy az ajanlattevő nyertessege eseten rendelkezesre all, 
kozreműkodik a teljesitesben, az ajanlatban szereplő pozicioban, es nincs mas olyankotelezettsege a teljesites időszakaban, amely a 
szerződes teljesiteseben valo munkavegzesetbarmilyen szempontbol akadalyozna.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdes ertelmeben amennyiben a nyertes kozos ajanlattevőkent teljesitett epitesi 
beruhazasra, vonatkozo referencia igazolas vagy nyilatkozat - a teljesites oszthatatlansaga miatt - nem allithato ki az egyes 
ajanlattevők altal vegzett munkak elkulonitesevel, ugy az ajanlatkerő a referencia igazolast vagy nyilatkozatot barmelyik, a 
teljesitesben reszt vett ajanlattevő reszeről az ismertetett epitesi beruhazas tekinteteben olyan aranyban koteles elfogadni, amilyen 
aranyban az igazolast benyujto ajanlattevő vagy reszvetelre jelentkező az altala elvegzett teljesites alapjan az 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem kíván előírni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat 
benyújtása szükséges. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a 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. Ajánlatkérő a Kbt. 69. 
§ (11) bekezdését és (11a) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.  A Kbt. 114. § (2) bekezdése, 
továbbá a Kr. 1. § (8) bekezdése irányadó.
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Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 
A támogatás intenzitása: 100 %. 
A finanszírozás formája: utófinanszírozás 
Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő 
összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 
szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 30 napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása a 4. részszámlában és a 
végszámlában történik, egyenlő mértékben (10-10 %). 
 
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult: 
- 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 20%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékben, 
- 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 40%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékben, 
- 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 60 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékben, 
- 4. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 80 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékben. 
Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés 
szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékben. 
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor. 
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § irányadó. 
A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti rendelkezések. 
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza.

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

Jótállás: értékelési részszempont, ajánlattevő megajánlása szerint alakul, de a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 
legalább 12 hónap. 
Késedelmi kötbér: egyösszegű ajánlati ár 0,5 %/nap %-a, de legfeljebb 30 napi tétel. 
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

M1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 
– a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel 
lezárt összesen legalább 1 db építési/felújítási tevékenységre vonatkozó referenciával, mely során legalább 100 m2 hasznos 
alapterületű épület építése/felújítása történt. 
 
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen 
megfelelhetnek. Utalás a megkövetelt igazolási módokra: A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. 
 
M2.) rendelkezik legalabb az alabbi vegzettseggel, kepzettseggel rendelkező szakemberrel: 
a) legalabb 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategoriaju felelős műszaki 
vezetői jogosultsag (vagy azzal egyenertekű jogosultsag) megszerzesehez szukseges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 
melleklete VI./1. resz 2. pontjaban meghatarozott vagy azzal egyenertekű) vegzettseggel es szakmai tapasztalattal. 
b) - legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategoriajú felelős műszaki 
vezetői jogosultság (vagy azzal egyenertekű jogosultsag) megszerzesehez szukseges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 
melleklete VI./2. resz 5. pontjaban meghatarozott vagy azzal egyenertekű) vegzettseggel es szakmai tapasztalattal. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdese alapjan az M.1./ - M.2./pontban előirt alkalmassagi kovetelmenyeknek a közös ajanlattevők egyuttesen is 
megfelelhetnek. 
Ajanlatkerő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-aban foglalt rendelkezeseket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

ellenszolgaltatasbolreszesult. Mas gazdasagi szereplővel tortent kozos teljesites eseten a fenti adatokat a referencia igazolasnak oly 
modon kell tartalmaznia, hogy abbol az alkalmassagi minimum-kovetelmenyeknek valo megfeleles egyertelműen megallapithato 
legyen. A Kbt. 65. § (6) bekezdeseben foglaltak alapjan az alkalmassagi feltetel eseteben az egyuttes megfeleles megengedett. Az 
Ajanlattevő az előirt alkalmassagi kovetelmenyeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdese szerinti barmely mas szervezet (vagy szemely) 
kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet, a kozottuk fennallo kapcsolat jogi jellegetől fuggetlenul. Ebben az esetben meg kell jelolni 
az ajanlatban, ezt a szervezetet es jelen felhivas vonatkozo pontjanak megjelolesevel azon alkalmassagi kovetelmenyt vagy 
kovetelmenyeket, amelynek igazolasa erdekeben az Ajanlattevő ezen szervezet erőforrasara, vagy arra is tamaszkodik. Az ajanlatban 
tovabba csatolni szukseges a kapacitasait rendelkezesre bocsato szervezet olyan szerződeses, vagy előszerződesben vallalt 
kotelezettsegvallalasat tartalmazo okiratot, amely alatamasztja, hogy a szerződes teljesitesehez szukseges erőforrasok rendelkezesre 
allnak majd a szerződes teljesitesenek időtartama alatt. 
Az Ajanlatkerő felhivja a T. Gazdasagi szereplők figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdesre. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdese is iranyado.
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1. A hianypotlas, felvilagositas megadasanak lehetősege a Kbt. 71. §-a alapjan biztositott, a Kbt 71. § (6) bek. szerinti 
korlatozassal. 
2. Jelen eljarasban a Kbt. 114. § (11) bek szerinti feltetelek nem alk. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza. 

V.2) További információk

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

(KÉ-szám/évszám)

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

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.12.14 10:00

HU

60

2020.12.14 12:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

3. Az ajanlatok osszeallitasaval es benyujtasaval kapcsolatban felmerulő osszes koltseg At-t terheli (kiv. a Kbt. 177. § (2) bek 
foglaltak). 
4. A kiegeszitő tajekoztatas nyujtasara a Kbt. 56. § (1)-(5) bek, a Kbt. 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az iranyadok. 
AT-nek a kieg.taj-ban feltett kerdeseiket az EKR rendszeren keresztul kell megkuldeniuk. Az AK a KT iranti kerelem megkuldese 
von. esszerű hataridőnek tekinti az ajanlatteteli hataridő (AH) lejartat megelőző 4. munkanapot, a KT megadasa kapcsan 
esszerű hataridőnek tekinti az ajanlatteteli hataridő lejartat megelőző 2. munkanapot. Az eljarasban az ajanlatkerő targyalast és 
helyszíni bejárást nem tart. 
5. Az ajanlatoknak az AH lejartaig az EKR rendszeren keresztul kell elektronikusan beerkeznie. Az ajanlatnak pdf 
kiterjesztesűnek, jelszo nelkul olvashatonak, de nem modosithatonak kell lennie. Formai kotottseg: Kbt. 47. § (2a) bek szerint. 
6. Ha tobb AT kozosen nyujtott be ajanlatot , akkor az arrol szolo megallapodast csatolni kell a KDban es Kbt. 35. § (2a) bek-ben 
meghat. tartalommal.  
7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formajaban koteles az ajanlat reszekent kitolteni: - Felolvasolapot - Kbt. 66. § (2) bek 
szerinti nyil-t – - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, - NYIL a kizaro okokrol, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekinteteben - 
NYiL folyamatban levő valtozasbejegyzesi eljarasrol. 
8. ATnek, valamennyi kozos ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) es b) pontja, es Kbt. 65. § (7) bek tekinteteben 
(nemleges tartalmu nyilatkozat benyujtasa is kotelező), csatolni kell a szerződeses vagy előszerződeses vagy egyéb formában 
vallalt kotelezettsegvallalasat tartalmazo okiratot a Kbt. 65.§ (7) es (9) bek szerint. Irányadó továbbá: Kbt. 65. § (12) bekezdés.  
9. Ajánlatnak az alairasi jogosult ellenőrzese celjabol tartalmaznia kell AT, valamennyi kozos AT, az ajanlatban nyilatkozatot 
alairo alvallalkozok, es az alkalmassag igazolasaban reszt vevő egyeb szervezetek eseteben az alabbi iratokat: - ajanlatban 
szereplő barmilyen nyilatkozatot alairo szemely alairasi cimpeldanya vagy a 2006. evi V. tv 9. § (1) bek szerinti alairasi-mintaja – 
a cegkivonatban nem szereplő kotelezettsegvallalokra vonatkozo meghatalmazas - amennyiben a cegkivonat szerint cegugyeben 
el nem biralt mod van foly-ban a von. valt.bej-i kerelem egyszerű masolata. Elektronikus feladas eseten az ehhez kapcsolodo dok-
ok nem hitelesitett masolata is. 
10. A jelen felhivas a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek es a Kozbeszerzesi Hatosag altal meghatarozott minősites szerint 
szigorubb alkalmassagokat tartalmaz az M1. es M2. pont vonatkozasaban. 
11. GSZ a Kbt. 44. §-anak alkalmazasa soran az uzleti titkot tartalmazo dokumentum elkulonitett elhelyezesere az EKR-ben erre 
szolgalo funkciot alkalmazza. 
12. Eljaras nyertese az az AT, aki az AK reszere az EMFben es a KDben meghatarozott feltetelek alapjan a gazdasagilag 
legelőnyosebb ervenyes ajanlatot tette. 
13. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell (vagy meglevő felelőssegbiztositasat ki kell terjesztenie) legkesőbb a szerződeskotes 
időpontjara teljes korű epitesi-szerelesi (CAR) biztositassal – az alvallalkozoi keresztfelelőssegre is kiterjedően -, melynek 
karteritesi limiterteke dologi kar es szemelyi karok eseteben is minimum 25 millio Ft/karesemeny es minimum 50 millio Ft/ev. A 
felelőssegbiztositas megkoteset igazolo kotvenyt a szerződeskoteskor be kell mutatni. 
14. A Kbt. 75. § (6) bekezdese alapjan AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdese e) pontja szerinti eredmenytelensegi okot. 
15. FAKSZ: Dr. Komlodi Andras (00228) 
16. Iranyado jog: Kbt. es vegrehajtasi rendeletei, Ptk. 
17. Ajanlatkerő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem irja elő es nem teszi lehetőve gazdalkodo szervezet letrehozasat önálló 
ajanlattevőtől, közös ajanlattetel esetén a nyertes AT-ktől. 
18. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés 
beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes 
terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel 
formátumban (.xls) is csatolni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott öltségvetést. 
Tovabbi informacio: Közbeszerzési Dokumentumok
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