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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)
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Internetcím(ek)
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Egyéb cím adatok:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi TársulásaAjánlatkérő 
neve:

Építési feladatok EFOP-2.1.2-16-2017-00021Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000678292019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása

EKRSZ_
63168505

Berettyóújfalu HU321 4100

Dózsa György Utca 17-19

Gyökös Zoltán

gyokos.zoltan@bosz.hu +36 54500174

Procurement Audit Kft. EKRSZ_
54614220

Debrecen HU321 4032

Kaffka Margit Utca 8/1.

Galamb Csaba

procurementkft@gmail.com
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Komádi Közösségi HázII.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

Komádi, Fő u. 147. Biharkeresztes, Kossuth u. 32. Berettyóújfalu, József A. u. 15. Berettyóújfalu, Toldi M.
u. 3. Gáborján, Fő u. 83-85. Csökmő, Kossuth u. 121. Bakonszeg, Szabadság tér 12.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.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

Építési feladatok EFOP-2.1.2-16-2017-00021

1. rész: 4138 Komádi, Fő u. 147. sz. alatti Közösségi Ház területén Kerítés és térburkolat építés. 2. rész: 4110 Biharkeresztes, Kossuth 
u. 32. sz. alatti Közösségi Ház területén Előtető, kerítés, járda és térburkolat építés. 3. rész: 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 15. sz. 
alatti Gyerekesély Iroda felújítása. 4. rész: 4100 Berettyóújfalu, Toldi M. u. 3. sz. alatti Civil Udvar területén felújítási munkák. 5. rész: 
4122 Gáborján, Fő u. 83-85. sz. alatti ingatlan udvarán 20 személyes filagória építése. 6. rész: 4145 Csökmő, Kossuth u. 121. sz. alatti 
Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola épület emeleti szintjén megvalósítandó nyílászárók cseréje. 7. rész: 4164 Bakonszeg, 
Szabadság tér 12. sz. alatti Bakonszegi Művelődési Ház és Könyvtár épületben fa szerkezetű galéria kialakítása.
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(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 vállalkozási díj (Ft)

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)

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4138 Komádi, Fő
u. 147. sz. alatti Közösségi Ház területén Kerítés és térburkolat építés. A tervezett kerítés szerkezeti kialakítása: Alapozás: Beton 
sávalapozás készül C12/15 - X0b(H) - 24 - F2 min. betonból. Az alapozási síkot a teherbíró altalajig le kell vinni, de min. -0,80 m a 
rendezett terepszint alatt. Lábazat: ZST 20 zsalukő falazat készül C12/15 - X0b(H) - 24 - F2 min. beton kiöntéssel. Kerítés 
vázszerkezete: 40/40.2,5 zártszelvény oszlopok 2m-ként és 40/20.2 zártszelvény hevederek. Az acél szelvények hegesztett kapcsolattal 
készülnek, felületüket alapozó és zománc festéssel kell ellátni. Kerítés burkolata: 20mm trapézlemez RAL alapszínben önmetsző 
csavarzattal rögzítve a vázszerkezethez. A tervezett aszfalt burkolatú sportpálya szerkezeti kialakítása: A sportpálya 10×10m befoglaló
mérettel készül. A pályaszerkezetet 0,5% lejtéssel kell elkészíteni. A burkolatról lefolyó csapadékvíz a környező zöld területen kerül 
elszikkasztásra. A burkolat rétegrendje: - 5cm AC-8 hengerelt aszfalt - 10cm CKT-4 aljzat - 20cm THK kavics feltöltés, tömörítve. A 
tervezett kőburkolatú felület szerkezeti kialakítása: A felület 4×4m befoglaló mérettel készül. A pályaszerkezetet 0,5% lejtéssel kell 
elkészíteni. A burkolatról lefolyó csapadékvíz a környező zöld területen kerül elszikkasztásra. A burkolat rétegrendje: - 3cm faragott kő
mintázatú PIETRA lapburkolat flex ragasztóba ágyazva - 10cm C10 beton aljzat - 15cm THK kavics feltöltés, tömörítve. Részletes és 
tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, 
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet 
tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45342000-6

45233200-1

45111200-0

4138 Komádi, Fő u. 147. (Hrsz: 2759)

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen
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Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4110 
Biharkeresztes, Kossuth u. 32. sz. alatti Közösségi Ház területén Előtető, kerítés, járda és térburkolat építés. A tervezett előtető 
szerkezeti kialakítása: Alapozás: Beton pont alapozás készül C12/15 - X0b(H) - 24 - F2 min. betonból. Az alapozási síkot a teherbíró 
altalajig le kell vinni, de min. -0,80 m a rendezett terepszint alatt. Vázszerkezet: 60/40.4 zártszelvény oszlop-gerenda keret-szerkezetek
2m-ként. A héjazat részére 30/30.3 zártszelmény szelemenváz készül 49cm kiosztással. Az acél szelvények hegesztett kapcsolattal 
készülnek, felületüket alapozó és zománc festéssel kell ellátni. Héjazat: Víztiszta polikarbonát trapézlemez héjazat, az aljzathoz EPDM 
tömítéssel ellátott önmetsző csavarzattal rögzítve. A faltőben PLX lemez szegély készül. A tervezett kerítés szerkezeti kialakítása: 
Alapozás: Beton pontalapozás készül C12/15 - X0b(H) - 24 - F2 min. betonból. Az alapozási síkot a teherbíró altalajig le kell vinni, de 
min. -0,80 m a rendezett terepszint alatt. Kerítés vázszerkezete: 40/40.3 zártszelvény oszlopok 2m-ként és 3 sor 4mm átm. feszítőhuzal

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45342000-6

45233200-1

45213316-1

45111200-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Biharkeresztes Közösségi HázII.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

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021

4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 32. (Hrsz: 743)
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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 vállalkozási díj (Ft)

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)

. Kerítés burkolata: 120cm-es horganyzott drótfonat. A tervezett aszfalt burkolatú sportpálya szerkezeti kialakítása: A sportpálya 10×
10m befoglaló mérettel készül. A pályaszerkezetet 0,5% lejtéssel kell elkészíteni. A burkolatról lefolyó csapadékvíz a környező zöld 
területen kerül elszikkasztásra. A burkolat rétegrendje: - 5cm AC-8 hengerelt aszfalt - 10cm CKT-4 aljzat - 20cm THK kavics feltöltés, 
tömörítve. A tervezett térkő burkolatú felület szerkezeti kialakítása: A felület 16m2 alapterületen készül. A pályaszerkezetet 0,5% 
lejtéssel kell elkészíteni. A burkolatról lefolyó csapadékvíz a környező zöld területen kerül elszikkasztásra. A burkolat rétegrendje: - 
6cm térkő burkolat 3cm homokba ágyazva - 15cm THK kavics feltöltés, tömörítve. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes 
műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes 
szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4100 
Berettyóújfalu, József A. u. 15. sz. alatti Gyerekesély Iroda felújítása. A tervezett felújítások ismertetése: Burkolatok felújítása A 
beruházás során a PVC burkolatok és a lapburkolatok bontásra kerülnek, a parketta burkolatok felcsiszolásra és lakkozásra kerülnek. 
A z úja padlóburkolatok készítése előtt padlókiegyenlítés készül. Az új PVC burkolatok 3,15mm vtg. PUR felületnemesítésű heterogén 
PVC burkolattal készülnek ragaszott kivitelben laminált széklécccel szegélyezve. Az új lapburkolatok greslapból készülnek. A meglévő 
falicsempe burkolatok bontásra kerülnek, helyette vakolatjavítás és felület előkészítés után új kerámia falicsempe burkolatok 
készülnek. Festési munkák A létesítményben belső festés felújítás tervezett, mely során a felületek javítása- glettelése után diszperziós
festés készül. Az olajlábazatok kaparásra kerülnek, helyette páraáteresztő szilikon kötőanyagú nemesvakolat kerül felhordásra. A 
meglévő fűtéscsövek és radiátorok TRINÁT zománcfestéssel kerülnek felújításra. A nyílászárók Supralux festéssel kerülnek felújításra. 
Elektromos munkák A létesítményben az elektromos szerelvények, lámpák és a vízmelegítő cseréje valósul meg. Az elektromos 
szerelvények földelt kivitelű kapcsolók és dugaljak, a vizes helyiségekben és kültérben IP védett kivitelben. A lámpatestek az 
irodákban 4×18W tükrös rácsos fénycsöves kivitelűek. Klíma szerelés A létesítményben 2db ARTEL RD16RN oldalfali splitklíma kerül 
telepítésre a szükséges elektromos és gépészeti alapvezetékeléssel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki 
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442100-8

45430000-0

45410000-4

45350000-5

45320000-6

45315100-9

45262650-2

45262500-6

45111200-0

45110000-1

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Berettyóújfalu Gyerekesély IrodaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

4100 Berettyóújfalu, József A. u. 15. (Hrsz: 959)
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45111200-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Berettyóújfalu Civil UdvarII.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:

70Nettó vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban , min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021
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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)

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4100 
Berettyóújfalu, Toldi M. u. 3. sz. alatti Civil Udvar területén felújítási munkák. Civil Udvar szennyvízelvezetés, női-férfi mosdó 
átalakítás felújítás Víz- szennyvízvezeték szerelés A beruházás során az egyes rendeltetési egységekben kialakításra kerül a 
víz-szennyvíz közműcsatlakozás. A víz- szennyvíz gerincvezetékek földárokban kerülnek elvezetésre. A víz gerincveteték KPE 
csővezetékkel kerül kialakításra, a szükséges vízóra aknákkal és vízmérőhelyekkel, a városi gerincvezetékre csatlakozva. A 
szennyvízgerincvezetéke KGPVC csővezetékekkel kerülnek kialakításra a terhelésnek megfelelő keresztmetszetben a városi 
közműhálózatra kötve. Vizesblokk felújítás (3.sz. épületben) A beruházás során a 3.sz épületben meglévő vizesblokk felújításra kerül. A
felújítás során egyes falnyílások kialakításra- illetve befalazásra- szűkítésre kerülnek az E1.2 tervlap szerinti kialakítással. A falazat 
átalakítások a meglévő szerkezeteknek megfelelően km-téglával készülnek. Az épületrészben új víz- szennyvíz vezeték hálózat készül, 
ezért a helyiségek teljes padozata bontásra kerül, továbbá új beton aljzat készül bitumenes lemez tn. szigeteléssel- szerelőbetonnal. A 
helyiségekben a fal- és mennyezetvakolatokat javítani szükséges, majd új fal és padlóburkolatok készülnek. A meglévő nyílászárók 
cseréje is tervezett, az új nyílászárók MDF vagy keményhéj-szerkezetes típusúak utólag elhelyezhető átfogó tokszerkezettel. A 
vizesblokkban új szaniterek és szerelvények kerülnek elhelyezésre. A HMV ellátást 80 L-es villanyboiler biztosítja. A helyiségek fűtését
elektronikusan vezérelt fali ventillátoros gyorsfűtő készülékek biztosítják. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki 
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442100-8

45430000-0

45421100-5

45410000-4

45350000-5

45320000-6

45315100-9

45262650-2

45262500-6

4100 Berettyóújfalu, Toldi M. u. 3. (Hrsz: 1812)

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 5
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45262500-6

45261310-0

45223000-6

45111200-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Gáborján filagóriaII.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:

70Nettó vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021
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70Nettó vállalkozási díj (Ft)

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)

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4122 Gáborján, 
Fő u. 83-85. sz. alatti ingatlan udvarán 20 személyes filagória építése. Kerti filagória 40,00 m2 fagyálló lap burkolat A tervezett épület 
szerkezeti kialakítása: Alapozás: Beton pontalapozás készül C12/15 - X0b(H) - 24 - F2 min. betonból. Az alapozási síkot a teherbíró 
altalajig le kell vinni, de min. -0,80 m a rendezett terepszint alatt. Tetőszerkezet: Hagyományos fa ácskötésű oszlopokon álló fedélszék,
az MSZ EN 1995 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése előírásai szerint. Az alkalmazott faanyagoknak legalább C24 minőségűnek kell 
lenniük; felületüket beépítés előtt megfelelő tűz és biológiai védelemmel kell ellátni. Tetőhéjazat: a fedélszéken lambéria burkolat 
készül, majd 1 rtg. páraáteresztő tetőfóliára ellenlécezés és tetőlécezés készül, melyre cserép fedés készül, melynek Mechanikai 
ellenállása >2,000N; Vízzárósága > 20óra; Tűzvédelmi osztály: A1. Bádogozás: Bevonatos horganyzott acéllemez Ha 0,55, félkör 
szelvényű függőeresz és lefolyó csatorna és egyéb bádogos szerkezetek. Burkolatok: Fagyálló greslap burkolat készül beton aljzatra. 
Felületképzések: a faszerkezetek lazúr festéssel tervezettek. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket,
továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a 
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45443000-4

45442100-8

45410000-4

45321000-3

45320000-6

45262650-2

4122 Gáborján, Fő u. 83-85. (Hrsz: 534)

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4145 Csökmő, 
Kossuth u. 121. sz. alatti Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola épület emeleti szintjén megvalósítandó nyílászárók cseréje. 
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, 
finombeállítással), párkánnyal, könyöklővel, tartozékokkal. hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, Üvegezés: 4-16-4Low-E+
Arg; meleg peremes U ablak min. 1,15W/m2K méret (cm): 173 × 54 1 db méret (cm): 86 × 54 1 db méret (cm): 86 × 179 3 db méret (
cm): 178 × 178 1 db méret (cm): 264 × 179 4 db méret (cm): 147 × 228 2 db méret (cm): 295 × 298 1 db méret (cm): 300 × 300 1 db 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok 
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező 
műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421100-5

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Csökmő FaluházII.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:

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021

4145 Csökmő, Kossuth u. 121. (Hrsz: 33)
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45111200-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Bakonszeg Művelődési Ház és KönyvtárII.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:

70Nettó vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.1.2-16-2017-00021
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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)

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú "Esélyt a bihari gyermekeknek 
II projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása: 4164 Bakonszeg,
Szabadság tér 12. sz. alatti Bakonszegi Művelődési Ház és Könyvtár épületben fa szerkezetű galéria kialakítása. Az épület 
nagytermében fa szerkezetű galéria építmény kerül elhelyezésre. A galéria szintjéről átjárás tervezett a meglévő emeleti helyiségekbe,
ezért új ajtónyílás készül a meglévő falszerkezetben. Az emeleten a szükségtelen válaszfalak bontásra kerülnek. A szerkezet alapozása 
során a helyiség meglévő padozatát át kell törni és az oszlopok alatt beton pontalapok készülnek. A pontalapok és a fa oszlopok 
kapcsolatát előregyártott acél szerelvények biztosítják. A galéria vázszerkezete gyalult fenyő gerendázatból készül 12/12~ 12/15cm 
keresztmetszettel, a járófelület 4cm fenyő pallóból készül. A feljáró lépcső szintén fa palló szerkezettel készül. Minden szerkezeti 
faanyag csapolt kötéssel és kiegészítő acél szerelvénnyel csatlakozik egymáshoz. A faanyagokat beépítés előtt gomba- rovar és tűzkár 
elleni védőszerrel kell telíteni. A galéria teljes fafelülete lazúr festéssel készül. A nagyterem és az emelet helyiségeiben az építési 
munkák során sérülnek a falszerkezetek, ezért azokon a festési- javítási munkák elvégzése is szükséges. Részletes és tételes 
mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes 
jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45443000-4

45442100-8

45430000-0

45421100-5

45410000-4

45320000-6

45262650-2

45262500-6

45223000-6

4164 Bakonszeg, Szabadság tér 12. (Hrsz: 180/3)

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési és/vagy 
felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban, min. 0, max. 36)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5
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Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62
. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye 
tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 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. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése 
és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, 
alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) 
pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek 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

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 vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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EKR000678292019

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a 
szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a. A szerződés 
finanszírozása az EFOP-2.1.2-16-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében, vissza nem térítendő támogatásból, 
utófinanszírozással történik. A teljesítés során összesen 2 számla (1 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be: A részszámla minimum 
25% teljesítés esetén állítható ki, de a végszámla maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon. A fizetési feltételek 
tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2
) bekezdés, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók. A tárgyi munka nem engedélyköteles 
építési tevékenység. A további előírások a szerződéstervezetben.

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

Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt 
jótállás időtartama értékelési szempont. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi 
kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 
napig kerül felszámításra. Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a. A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának 
eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza. A szerződés biztosítékaival 
kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői 
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának 
teljesítésére képeseknek ítélt.

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

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői 
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának 
teljesítésére képeseknek ítélt.

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]:

résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR 
rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell 
arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások 
felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, 
mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján élhet 
ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. 
Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett 
be.
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1) Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a 
közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben. 2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint 
regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/. 3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 4) 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 EKR rendelet 11-12. §-ai 
tartalmaznak. 5) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (
projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 6) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

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

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.06.20 11:00

HU
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2019.06.20 13:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.06.05

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

hiánypótlás. 7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. 
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus
űrlap kitöltésével történik. 9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges 
nyilatkozatokat is csatolni kell! 10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 11) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az 
ajánlathoz. 12) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő 
szerint értendő. 13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői 
megállapodást a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint, valamint a 424/2017. Korm. Rendelet 13.§ (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 14) Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a 
megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. 15) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem 
teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga 
szerint jogképes szervezet létrehozását. 16) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám: 0-100. Módszer: Nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás. Szakmai ajánlat, Vállalt teljes körű jótállási idő, 
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: egyenes arányosítás. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a 
Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 17) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumban előírt 
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 18) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR 
rendelet szerint érvényesül. 19) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 21) 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) és (5) bekezdésében foglaltakra. 22) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (
Lajstromszám: 00140)




