
EKR000587732019

Felhívás

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 12005005Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.mosonmagyarovar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mosonmagyarovar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 96577807Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Könyvtár korszerűsítése 2 részben 890Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000587732019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata EKRSZ_
64112604

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Fő Utca 11

Schwannerné Fücsök Viktória

fucsok.viktoria@mosonmagyarovar.hu +36 96577807

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
26039220

Budapest HU110 1036

Bécsi Út 57-59. I. em. 10.

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Általános építési munkákII.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:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Mindkét rész vonatkozásában: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 16. Hrsz:1687/9 NUTS kód: 
HU221

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

Könyvtár korszerűsítése 2 részben 890

1.rész: 1 db akadálymentes illemhely kialakítása 1 db akadálymentes lift beépítése és engedélyeztetése 15 db kültéri és beltéri ajtó 
cseréje akadálymentes nyílászárókra 91 db ablak cseréje hőszigetelt műanyag ablakra 1500 m² lapostető felületen párazáró réteg és 
utólagos hőszigetelés elhelyezése 2.rész: 233 db elavult lámpatest cseréje korszerű lámpatestre 50kWp teljesítményű napelemes 
HMKE rendszer kiépítése Fűtéskorszerűsítés keretében elavult fűtőtestek cseréje 64 db lapradiátorra, termosztatikus szelepek 
elhelyezése, kazánház korszerűsítése

2019.12.16
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Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 db akadálymentes illemhely kialakítása az É3. számú 2016.07. dátumú (Rajzcím: emeleti alaprajz) dokumentum és az akadálymentes 
tervfejezet szerint 1 db akadálymentes lift beépítése és engedélyeztetése a meglévő aknába a mellékelt fedvényterv (É3 számú 
2016.07 dátumú, Emeleti alaprajz- módosított lift kialakítás rajzcímű dokumentum) és akadálymentes tervfejezet szerint 15 db kültéri 
és beltéri ajtó cseréje akadálymentes nyílászárókra 91 db ablak cseréje hőszigetelt műanyag ablakra A nyílászárók cseréje a szükséges
fal-padló helyreállításokkal, takarásokkal, a szükséges helyeken könyöklő beépítéssel 1500 m² lapostető felületen párazáró réteg és 
utólagos hőszigetelés elhelyezése Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a 
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel 
egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45421100-5

45420000-7

45410000-4

45350000-5

45317000-2

45262500-6

45261900-3

45261410-1

45261300-7

45260000-7

45210000-2

45200000-9

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 16.

Igen

Igen
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45262500-6

45210000-2

45200000-9

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Szakági munkákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A felhívás II.2.7. pontjában megadott kezdési határidő az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, kizárólag a 
feladhatóság miatt került meghatározásra. Teljesítés befejezése: A munkaterület átadásától 2019.12.16. napjáig terjedő határozott 
időtartam. Nyertes AT a teljesítés során köteles együttműködni a 2. rész vonatkozásában nyertes AT-vel

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)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes 
helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem)

15

3. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem)

15

Nem

Igen

2019.07.01 2019.12.16

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00007
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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)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Összesített nettó ajánlati ár (nettó 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)

233 db elavult lámpatest cseréje korszerű LED lámpatestre, amelyek mérete meg kell egyezzen a jelenlegi lámpatestek méretével, 
hogy az álmennyezet megbontása nélkül elhelyezhető legyen. 50kWp összteljesítményű napelemes HMKE rendszer kiépítése. 2.
Fűtéskorszerűsítés keretében elavult fűtőtestek cseréje 64 db lapradiátorra, termosztatikus szelepek elhelyezése, kazánház 
korszerűsítése. A meglévő fűtőtestek és takaróelemek elbontása után maradt padló és fal helyreállításokkal. Ajánlatkérő a 321/2015. (
X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az 
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad 
ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés 
tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45350000-5

45317000-2

45310000-3

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 16. Hrsz:1687/9

Igen

Igen

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes 
helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem)

15

3. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem)

15

Nem

Igen

2019.07.01 2019.12.16

Nem

Nem
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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 eljárás mindkét része vonatkozásában: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, 
ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak 
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi a kizáró okok hiányát. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák 
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), 
n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az 
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró
ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles 
elvégezni. A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárás mindkét része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával, és 
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben 
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével, bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-
ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) 
bekezdése szerinti –– jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A felhívás II.2.7. pontjában megadott kezdési határidő az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, kizárólag a 
felhívás feladhatósága miatt került meghatározásra. Teljesítés befejezése: A munkaterület átadásától számított 2019.12.16. napjáig 
terjedő határozott időtartam azzal, hogy Nyertes AT a teljesítés során köteles együttműködni az 1. rész vonatkozásában nyertes AT-vel

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

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00007
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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

Az eljárás mindkét része vonatkozásában: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Ellenszolg. telj.: Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bek., a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bek. alapján. Ajánlatkérő a díjat az igazolt teljesítést követően átutalással teljesíti. Az 
ajánlatkérő, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek-től eltérően a 322/
2015. (X.30.) Korm. r 32/A. § (1) bek-ben foglalt rend-k szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. A jelen közbeszerzés 
finanszírozása Európai Uniós forrásból, a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00007 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Előleg: 5%. 
Számlázás az eljárás mindkét része vonatkozásában: 3 db részszámla, 1 db végszámla (ld. dok-ban részletesen)

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

Az eljárás mindkét része vonatkozásában: Ha nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy a késedelmes napok 
után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, 1 %-ának megfelelő, de legfeljebb a 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles. Ha nyertes AT hibásan vagy hiányosan teljesít, és a szavatossági vagy jótállási alapon közölt minőségi, illetve 
mennyiségi kifogást 15 nap alatt nem szünteti meg teljes körűen, úgy Ajánlatkérő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre
vonatkozó igényei mellett késedelmi kötbérre jogosult. Ha ajánlatkérő a nyertes AT felróható szerződésszegése miatt eláll a 
szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a nyertes AT köteles a nettó vállalkozói díj 20 %-át meghiúsulási 
kötbérként megfizetni ajánlatkérő részére. Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bek. A jótállás időtartama 60 naptári hó. Jótállási biztosíték: 2 
%. (ld. dok-ban részletesen)

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági minimumkövetelményeket egyik rész vonatkozásában sem.

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:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Mindkét részben: a) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKRen keresztül a közbeszerzési 
dokumentumok – Ajánlat összeállítása –Formai előírások pontjában előírt követelményeknek megfelelően. b) Ajánlatkérő (AK) 
időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb dok-okban. c) AK nem tartja fenn a jelen
eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34.§-ban meghatározott gazdasági szereplők részére. d) AK a közb eljárásban történő 
részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, és nem is teszi lehetővé.
e) AK a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani. f) AK helyszíni bejárást tart: 1. rész, 2. rész : 2019.
május 20. 13:00. A találkozó helyszíne mindkét részben: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 16. Hrsz:1687/9 g) Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§(2)bek., 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát. h) Az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a 
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. i) 
Nyertes AT köteles mindkét rész vonatkozásában legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges 
véghatáridejét egy naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó 
felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§ alapján, 
amelynek az 1. rész legalább 20.000.000 Ft/káreseményt és 70.000.000Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie, a 2. rész legalább 
12.000.000 Ft/káreseményt és 40.000.000. Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie. j) Folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye”
elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „
Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs 
folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével). k) AK nem alkalmaz
elektronikus árlejtést. l) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, ők közösen 
nem tehetnek ajánlatot, de jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. m) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot egyik rész vonatkozásában 
sem alkalmazza. n) A közb. dok-k korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus 
úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/ o) A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja AK. p) Mindkét 
részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. 
Értékelési módszer: Az 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési részszempont: pontozás. q)r) Nincs 
a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érérdekében AK-nak a többi részre vonatkozó
szerződés megkötése. s) FAKSZ: dr. Zsinka-Tóth Beáta, lajstromszám: 00091

V.2) További információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban: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

2019.06.05 11:00

HU

60

2019.06.05 13:00

Igen

1. rész:1.100.000 2. rész:650.000

11737076-15367400-06530000

Dok. szerint.
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




