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a,, M u n kás szá l l Ó ki a l akíása" tá rgy (t közbesze nés í e lj á rás m eg i n d ításá ró l

A katasztrÓfavédelemrÓl és a hozzá kapcsotódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, éviCXXVlll tÖruénY 46. § (4) bekezdése alapján, á lotzozo.1tit.tt.1 xorm. rendelettet kihirdetett
veszélYhelYzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgáimesteri jogkörömben eyárva, a
balassagYarmati polgárok biztonsága, a humánjárvány terjedééénet< csd1pŐnése érdekében a
következó döntést h ozom :

1.) A mellékletben fog_lalt tartalommat elfogadom az ,,Munkásszálló kialakítása" tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi fel h ívását.

2.) A KÖzbeszezési Szabályzat Vl/1/2, pontjában foglalt jogkörében eljárva az 1. pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás tefolytatására ionatioióan a BíráÍóbizottság tagjainak _
Balassagyarmat Város Jegyzőjének Vl/2/3. pontban megjelótt hatáskörére is figyelemmel_ az alábbi
személyeket jelölöm ki:

1, Tunyoginé dr. Gálik Agnes
2. Magyaros Tamás
3. Márkus Pál
4. Oravecz lstván
5, Szikora Péter

3.) Felkérem a Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2020. június 30,
Csach Gábor polgármester
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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (

hirdetménnyel induló) - EKR0004B3B9 2020
ElO - Előkészítés szakasz

, l]; ::;,11 .,,.l Munkásszálló kíalakítása (Fettételes eljárás)

:),,::..:::.1,1 ],,,,l,:; 
: : I3alassagyarmat Város Örrkormányzata

§ánlati felhívás

Aj ánla til részvételi felhívás
A Kbt. 11-2. § (1-) bekezdés b) pont szerínti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek §elölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BalassagYarmat Város ÖnkormánYzatá Nu-zeti azonosítószám EKRSZ-

86802o22

postai cím: Rákóczi fejedeleln Út 12.

Város: BalassagYarmat Nuts_kód, HU313 postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcsolattartó szeméIY: Csach Gábor Lóránt

E_mail: pmester@balassagyarmat.lru Te]efon: +36 35505925 Fax:

Itrternetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános cínre: (URL)

A fellrasznáIói oldal címe; (URL)

Lebonyolíl.ó szerv(ek) adal.ai

Hivata]osnév: i:in:1?#T:lJ§;.r":'u."rőKorlátolt 
,. lonosítószám ;§illr,

postai cím: Rákóczi U. 12.

Város: BalassagYarmat NUTS-kód, HU313 postai irányítószám: 2660 ország; Magyarország

Kapcsolattarló személy: Oravecz lstván

E_mai]: varosfejleszto@balassagyarmat.hu Tu]"fon, Fax;

Internetcím(ek)
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Az ajánlatkérő áIta]árros cínre: (URL)

A fe]használói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés forrnájában valósul meg.

Több ország részvételéve] megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

Nem

Nem

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűerr, közvettenü] és dijmentesen e]érhető a következő Igen

címen,

Aközbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáféréskorlátozott: Nem

További információ a következő helyről érhető el:

https ://ekr. gov,hu/portal/kozbeszerzes/elj arasok/EKRO004 8 3 8 92 02 0/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be

a fent em]ített cím: Igen

másik cím: (adjon meg másik címet) Nem

Az ajátrlat vagy részvételi jelerrtkezés benyújtandó

elektronikusan, Igen https://ekr. gov, hu/portal/kozbeszerzes/eU arasok/EKRO 004B3 B 92 02 O/reszletek

a fent említett címre: Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan Nem

hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A,jánlatkérő típusa; Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Átalános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)Elnevezés: Mun]<ásszállókialakítása(FeltételeseUárás)

nlval.Kozasl szam| EKRO004B3B92020

IL1.2) Fó CPV-kód:

4521oooo-2

II.1.3) A szerződés tipusa: EPÍtési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A rnűszaki leírásokban részIeteselr meghatározott építési munkák (épüIetek külső és belső felújítása, átalakítása, korszerűsítése)

EKR000483892020



kivitelezése. Epítészeti, gépészeti és villarnossági mulrkák I354,64 nr2 hasznos alapterü]eten (253|1,gg7. (xII.2O.) Korm. retrd. 1,
szárnú mellék]et 46, Pont). FŐbb építészeti murrkanemek: Fe]vonulás és melléklétesítrnérryek; Bontási nrurrkák; Zsaluzás és állványozás;
Ácsmunka; Tetőfedés; Falazás, betolrozás és egyéb kőmúves rnunkák; Vako]ás és rabicolás; Szárazépítés; Felületképzés.; Bádogozás;
EpÜletlakatos munkák; Asztalosszerkezetek; Szigetelés/Homtokzati hőszigetelő renclszer kiépítése homlokzati tűzterieclés elleni
védelemmel; Burkolás; Túzvédelem/Tűzgátló elválasztások; Térburkolás; Fóbb épületgépészeti munkanenrek: Külső bontási munkák;
VÍze]látás,csatornázás; Gázellátás; FŰtés-hűtés szerelés; Szellőzés szerelés; Főbb épületvillamossági munkanemek: Irtás, föld és
szildamunka; Borrtási munkák; Falazás és egyéb kőműves munkák; Tartószerkezetek, vezetókek, kábelek, szerelvények, elosztók,
világítás szerelése; Erintésvédelem, Villámvédelem; Automatikus tűzjelző rerrdszer létesítése; Gravitációs hő_ és füstelvezetó rendszer
]étesítése A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb irrformációkat a közbeszerzési
dokumetrtumok rész]etezik. A kÖzbeszerzési eljárásokban az alkalrnasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás rrreghatározásának módjáról szótó 321,12o1,5. (x. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmú és közérthető
megIlatározása szÜkségessé tette meghatározott gyáftmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagY védjegYre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelnrú meghatározása érdekében történt, és
megnevezés me]lett a ,,vagY azzal egYenértékŰ" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékú dolog
megajániása esetén az egyenértékűséget az aján]attevőnek az ajánlatában igazotnia kell,

Pénznetn: HUF

(ÁFA nélkÜl; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretrnegállapodás vagy
dinarrrikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsü]t összértéke)

II.1.6) Részekre vonatkozó inforrnációk

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

A kivitelezésr munkák helyszíne zártsorú beépítésű, elő-, és oldalkert nélküli, úgynevezett körülépített udvaros beépítéssel az épületek
egY kÖzÖs udvart fognak kÖzre, kÖzÖs kÖzterületi kapcsolattal, közös személybejárattal, közös közműkapcsolatokkal, A zártsorúan
lrivitelezett éPÜletek az ingatian-nyilvántartásbalr sem különü]nek el egyrnástól, építészetileg, funkcionálisan szerves egységet
kéPeznek. A kivite]ezési murrkák végzésérrek időszakában az építőanyag nrozgatása, tárolása, az orgatlizációs terület biztosítása az
itrgatlan előtti szúk kÖzterÜteten nem biztosíthatÓ, arra kizárólag a munkaterületen van lehetőség, ott is csak kézi anyagtnozgatással,
mivel az ingatianra a géPjárművel tÖrténő bejutás nem lehetséges. A beszerzés egy egységes építési beruházás rrregvalósítására
vonatkozik, amelY magaséPÍtési munka (építőmesieri, szakipari, épületgépész, épület-elektromos), így a kivite]ezési munkafázisok
egYmással SzerveS kaPcsolatban vannak, azok egymásra épülnek, Az épületgépészeti, valamint az épüIetvillamossági rendszerek
éPÜletenként nem kÜlÖnállóak, azok kÖzÖsen alkotnak egységes, komplett rendszert. Részajánlat_tétel biztosítása az aiánlatkérő
garal.ciális igénYek érvérrYesítéséhezfűződő érdekeinek sérelme né]kül nem lehetséges, A ferrtiek alapján állapította meg az
ajárrlatkérő azt a ténYt, hogY a rész-ajánlattéte] objektíve ugyan lelretséges lenne , de a nyertes ajánlattevő áIta1 el]átandó feladatok
voluntene, komPlexitása, egYmással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egynrásra épülése, a nyertes ajánlattevőt terhelő
eg-Yébjárulékos kÖltségek (le- és felvonulási költségek, telephely kialakítása, fenntartása, energia e]látás biztosítása,
rninőségvizsgálatok, megvalósulási dokumentáció készítése) - figyelembe véve az ajánlatkérő gazdasági, műszaki és mínőségi
elvárásait - annak tehetővé tétele észszerűtlen döntés ]enne.

II.2) A közbeszerzés ismertetóse

IL2,1) Elnevezés: Munkásszálló kialakítása

II.2.2) További CPV-kód(ok) :

Fó CPV-kód:

452100o0-2

4531 0000-3

45320000-6

45330000_9

45331 100-7

II.2,3) A teljesítés helye;

NUTS-kód:

EKR000483892020

II.1,5) Becsült órték:

Érték áfa nélküi:



HU313 Nógrád

A teljesítés helye: Balassagyarmat, Bercsénvi utca 2. (lrrsz. 440)

II.2.4) A közbeszerzés mennyiségel

A műszaki leírásokban részletesen meghatározott építési munkák (épületek külső és belső felújítása, átalakítása, korszerúsítése)
kivitelezése. Epítészeti, gépészeti és villanossági munkák 1354,64 m2 hasznos alapterüIeten (253lt997. (XII. 20.) Korm. rend. 1.

számú mellék]et 46. pont). Főbb építészeti munkanemek: Felvonulás és melléklétesítmények; Bontási munkák; Zsahzás és állványozás;
Ácsmurrka; Tetőfedés; Falazás, betonozás és egyéb kőműves rnunkák; Vakolás és rabicolás; Szárazépítés; Felületképzés; Bádogozás;
Epületlakatos munkák; Asztalosszerkezetek; Szigetelés/Hom]okzati lrőszigeteIő rendszer kiépítése homlokzati tűzterjedés elleni
véde]emme]; Burkolás; Tűzvédelem/Tűzgátló elválasztások; TérburkoIás; Főbb épületgépészeti munkanemek: Külső bontási munkák;
Víze]látás-csatornázás; Gázellátás; Fűtés-hútés szereIés; Szellőzés szerelés; Főbb épúletvillamossági munkanemek: 1rtás, föld és

sziklamunka; Bontási munkák; Falazás és egyéb kőrnűves munkák; Tartószerkezetek, vezetékek, kábelek, szerelvények, elosztók,
világítás szerelése; Iirintésvédelem, Villámvédelem; Automatikus tűzjelző rendszer létesítése.; Gravitációs hő- és füstelvezető rendszer
létesítése A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő eIvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési
dokumentumok rész]etezik. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszakileírás meghatározásánakmódjáról szó|ó321l2OI5. (X,30,) Korm. rendelet (atovábbiakban: KR.) 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyáltmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekéberr történt, és

megnevezés mellett a ,,vagy azza| egyenértékű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatábalr igazolnia kell.

(az építésiberuhózás, árubeszerzés vagy szolgáItatásjellege és mennyísége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2,5) Értókelési szernpontok

Az alábbiakban megadott szempontok: ]gen

Minőségiszempont: Igen

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség

I.MplL alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építési szakterületen 10

megszerZett tÖbblet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

2. Ml212. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építménygépészeti 5

szakterületen megszerzett többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

3. Ml2/3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillamossági 5
szakterüIeten megszerzett többlet szakmai tapaszta]ata (0-36 hónap)

4. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadáS-átvételétől számítottjótálIáS 10

időtartama (3 6-60 hónap)

Költség szempont: Nenr

Ár szempont: Iqen

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség

70Nettó ajánlati ár (Forint)

II.2.6) Becsült órték:

Erték áfa nélkül: Pénznetn;

(keretnlegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rend szer teljes id őtartamára vonatkozó becsült összéttéke)

I|.2,7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtar[am hónapban;

vagy napban: 300

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma;

A szerződés meghosszabbítható Nem

I1,2.B) Az ajánlattótelre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számárrak korlátozására vonatkozó
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inforrnáció (nflt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők te}vezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett mininrum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadlratók változatok (altenratív aj ánlatok)

II.2, 1O) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

IL2, 1 1) Információ az elektronikus katalógusokróI

Az ajánlatokat e]ektronikus katalÓgus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem
tartalmazniuk

IL2.I2) Európai uniós alapokra vorratkozó információk

AkÖzbeszerzés euróPai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos lgen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2. 13) További informáclól

SKHU/I 802/3.1/025

A II.2,5) alPonthoz: Az 1-3. részszempontok értékelése: Az ajánlattevő által a minőségi értékelési szenpontokra bemutatott
sza]<enrberek releváns tÖbblet szaknai tapasztalata tekintetében, amennyiben az ajánlatban vállalt releváns többIet szakmai
taPasztalat időtartanra eléri vagy rneghaladja a 36 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegkedvezőbb és az Avizsgált érték
helyére egyaránt 36 l-rónap kerúl behelyettesítésre. (az ajárrlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) A 4.
részszenrpont értékelése; A 4. részszernpotlt esetébetr ajárrlatkérő a teljes kivite]ezésre vállaltjótállás időtartamát értékeIi az alábbiak
szerint: a 36 hónaPnál kedvezőtlenebb rnegajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg a 60 hónapos, vagy alrnáI kedvezőbb
megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot rrreghaladó megajánlást
többletpontszátnmal nem értékel (Kbt. 77, § (1) bekezdés), AVI.3.12) alponthoz: 21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyjelen eljárás
feltételes kÖzbeszerzési eljárás, A teljes projekt várható bekerülési költsége meghaladja a jelenleg rendelkezésre áIló fedezet mértékét,
ÍgY tÖbbletforrás bevonása szÜkséges, Jelen eljárás eredményeként megkötendő kivitelezési szerződés létrejöttének/hatáIyba
léPésének feltétele, hogy a beérkezett ajánlatok függvényében Ajánlatkéró többlettámogatási igényt nyújtson be és az megítélésre
kertrljÖn Vagy aZ ajánlatkérő Önerőt bocsásson rendelkezésre. Ajánlatkérő az előzőekszerinti feltétel teljesülését olyan körülménynek
tekinti, amelY miatt az eljárást eredménfielenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerint). Ha ajánlatkérő az eljárást a támogatási
dÖntés neghozatala előtt eredményesnek hirdeti ki, merl nenr kapott a Kbt-ben előírt határidőkre figyelemmel döntést, és így rrem élt
a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) Pontja szerinti eredménytelenné nyilvánítással, a projekt sikere érdekében a szerződés akkor lép hatályba
, amikor az ajánlatkérő tÖbbtettámogatási igénye elfogadásra kerül, vagy az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőbő1
nregelŐlegezi vagY biztosítja és a nYertes ajárrlattevőt erról az Ajánlatkéró tájékoztatja. A nyertes ajánlattevő a szerződés
lratálYbaléPéséig kivitelezési murrkát nem végezhet, de készen kell állnia arra, hogy a hatátybalépést követően a szerződés teljesítését
haladéktalanu] meg tudja kezdeni. Amennyiben a fenti rende]kezések a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, - a
Felek eltérő megállaPodásának hiánYában - a szerződés megszűnik, Ebben az esetben, a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőve1 szemben
a fenti oktró] eredően semmiféle jogcímen nem támaszthat kárigényt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzüsyt ós múszaki információk

III. 1_) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsoro]ása:

Az eljárásban nenr ]ehet ajánlattevŐ, alvállaikozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62, § (1) bekezdés S)-k), m) és q) Pontjának hatálya alá tartozik, Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási rnódok fe]sorolása és rövid ]eírása:

A Kbt, 114, § (2) bekezdése, valamint a KR. 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a fellrívásban elŐÍrt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62, § (1) bek. k) pont kb) alpontját a KR. 8, § i) pont ib) alpontjában
és a 10, § g) Pont gb) a]Pontjában foglaltak szerint ke]l igazolnia. A KR. 17, § (2) bekezdése szerint az alváIlalkozó és adott esetben azalkalmasság iqazolásában résztvevő nrás szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kel1 benyújtani arról, hogy azérintett gazdasági szereplők esetében rrem állnak fenn az eljárásbarr előírt kizáró okok, Az igazolási nródok tekintetében előírt
nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztÜl kell megtenni az Űrlapok kitöttésével, különös tekintettel a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (
1) bekezdés S)-k), m) és q) Pontja szerinti) kizáró okokra, A KR. 1. § (7) bekezdése alapján a ltizáró okokra vonatkozóarr a közbeszerzés
megkezdését meqelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
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illetve adat tarlalma va]ós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelrnezi. Felhívjuk a figyelnret a Kbt 64. § (1) és (2) bekezdése alapján A,jánlattevő öntisztázási lehetőségére,
valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.

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

SZl1. A2 ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az
épített környezet alakításáról és védelméről szól,ó 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése szerinti, vállalkozó kivitelezési
tevékenységet végzók névjegyzékébe; nem Magyarországon 1etelepedett gazdasági szereplŐ esetén, ha nincs bejegyezve a201,4l24lEU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, valamint nem teljesíti az említett mellékletben
foglalt bármely egyéb követelmény.t. Kétség esetén ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari
kiviteIezési tevékenységet, amely alapján az Etv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzőknévjegyzékében szerepelnie kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZl1,. A Magyarországon 1etelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Aiánlatkérő ellenőrzi az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai aIapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplÓ esetén a 2014/
24lEU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benffitani, figyelemmel a KR. 1. § (2)-(5) bekezdésére is. Továbbá felhívjuk a figyelmet a

KR.24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is,

IIL1,2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem ker-ult e,Iőírásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása :

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem írt elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

IIL1,,3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt, 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - az alkalmassági követetménynek va]ó megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arrÓ],

hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban, lra bármely gazdasági szereplő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes

európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az A,jánlatkórő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a

vaIóságnak, és tarta]mazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Ajánlattevő és

adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szer-vezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó rész]etes

adatokat tartalmazó igazolásaikat a Kbt. 69, §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra kötelesek benyújtani az alábbi eltéréssel: A minőségi
értékelési szempontokra (1-3.)jelölt szakemberek szakmai tapasztalatát, szakmai többlet tapasztalatát nyilatkozattal és az ajánlatkérő
áItal előírt igazolások benyújtásával már az ajánlatban igazolni ke1l. M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b)

pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül
befejezett (sikeres múszaki átadás_átvételle1 lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerúen teljesített

, aközbeszerzés tárgyával kapcsolatos, építési beruházásainak ismertetését a KR. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia tárgyát, merrnyiségét (az elvégzett
munka rövid ismertetését oly rnódon, hogy abból az alkalmassági mininrum-követelményeknek való megfelelés egyérteImúen
megállapítliató legyen); - a teljesítés idejét és lre]yét (a kezdés időporrtját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/

hónap/nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - továbbá rryilatkozni kell arrÓ], hogy a teljesítés az e]ŐÍrásoknak és

a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban meg kelI adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /rnennyiségi adatot/ műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadÓ,

a KR. 22. § (5) bekezdóse, valamint a 24. § (2) bekezdése. M2) Ajánlattevőnek csatolniake1l a KR.21. § (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a felelős műszaki vezető szakembereknek a megnevezését, végzettségüknek és szakmai tapasztalataiknak ismertetósét, akiket
az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatott szakembereknek csatolniuk kel1 ezen igazolás során a saját kezŰleg aláírt
részletes szakmai önéletrqizukat, amelyből az előílt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapíthatÓ. (A szakmai
tapasztalatot: 1egalább év, lró részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tarlalotnmal kell tnegadni.)

Ajánlatkérő az alkalnasság rnegállapítása sorátr a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer
veszi figyelembe. Az önéletrajznak tarta}maznia kell az adott szakember azirányú rryilatkozatát, hogy a teljesítés időtartarna alatt
rendelkezésre fog állni. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban már szerepel, kérjÜk ennek
igazolását, vagy az elektronikus elérhetőség megjelölését. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben
nem szerepel, csato]andó az előírt. iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata. Az M2) pont esetében a Kbt, 65,

§ (6); (7) bekezdése is alkalmazható az a]kalmassági minimum követelményeknek valÓ megfelelés érdekében. KülfÖldÖn szerzett
végzettségek egyenértékúségének bizonyítása ajánlattevó kötelezettsége és felelŐssége.

AJkalmassági minimumkövetelmény(ek) :

M/1. Al]<almatlan az ajánlattevő, ba az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (feladási időporrt évlhó

/naptól visszafelé számított megel,őző 60 hónap évlhó/napjáig terLedő) időszakot vizsgálva nem rende]kezik az ajánlattevő a KR. 23. §

szerint igazolt, a beszerzés tárgya (épület vagy épületrész építése és/vagy felújítása és/vagy áta]akrtása és/vagy átépítése) szerilrti
építési beruházásra vonatkozó, épüietet vagy épületrészt érintő, legalább 800 m2 hasznos alapterületen megvalósÍtott, építészeti,
épületgépószeti és épütetvilIamossági munkát is tartalmazó, a szerzódésnek és az előírásoknak nregfelelŐen teljesített referenciával.
Az M/1 pontban előírt referencia követelmény a szerződések szánrától függetlenül több szerződésből is teljesíthetŐ, Ajánlatkérő csak
azokat a szerződéseket fogadja el az előírt idószakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel
lezárásának időpontja) is a felhívás fetadásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belü1 esik és maximunr B éven belül

EKR000483892020



nlegkeZdett. AmetrnYiben a bemutatni krvánt korábbi építési ber-uházás osztlrató, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében
elfogadhatÓ, ha a bemutatásra kerÜ]Ő megosztott rész befejező időpontia esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás
feladásátÓI visszafe]é számított 60 hónap). Ilyen esetbetl érlelenszerűen a bemutatásra kerü]ő megosztott résznek kell megfelelnie az
M1. alkalnlassági követelmények keretéberr előírt egyéb feltételeknek is. M/2/1.) A]kalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
legalább 1 fő olYan szakemberrel, akinek képesítése és szakmai gyakorlati ideje megfelei az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagYakorlási tevékenységekről szóló 26612013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: SZR) 1, nrelléklete V]/1. rész 2. porrtjában
nreghatározott, az ,,MY,E" szakterÜletű felelős műszaki vezetőijogosultság nregszerzésóhez szükséges kópesítésse1, illetve azzal
egYelrértékű végzettséggel, va]amint ajogosultság rnegszerzéséhez szükséges sza]<mai gyakorlati időve]. A]kalmas az ajárrlattevő, ha
rendelkezik legalább 1 fő olYan szakemberrel, aki érvényes ,,MV-E" kategóriájú fe]e]ős nrűszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik. M/2l2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakernberrel, akinek
kéPesítése és szakmai gYakorlati ideje megfelel az SZR 1. nrellék]ete VIl2. rész 3. pontjában meghatározott, az,,MV_EG,,szakterületú
fele]Ős tnűszaki vezetőijogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel, illetve azzai egyenértékű végzettségget, valamint a
jogosultság lnegszerzéséhez szÜkséges szakmai gyakorlati idővel. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki érvénYes ,,MV-EG" kategóriájú felelós műszaki vezetói (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rende]kezik. Ml2/3.)
Alkalmatlan az ajánlattevŐ, ha nem rende]kezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek képesítése és szakmai gyakorlati ideje
megfelel aZ SZR 1, me]léklete YIlZ, rész 5, pontjában neghatározott, az ,,MV-ÉV" szakterü]etű felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szÜkséges kéPesítéssel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel, valamint ajogosuitság megszerzéséhez szükséges
szakmai gYakorlati időve]. A]kalmas az ajánlattevő, ha rerrdelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki érvényes ,,MV_EV" t<ategórlá;ú
felelős nrűszaki vezetői (vagy azzal egyenértékŰ)jogosultságga] rendelkezik. Az alkalmasság igazolása érdekében bemutatott
szakembereklrek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rerrdelkezrriük kell kamarai nyilvárrtartásba vételIel, továbbá a tevékenység
végzéséhez szÜkséges jogosultsággal a berulrázás megvalósításának teljes időtartama aIatt. Egv szakember bernutatásával a
kÖvetelnrénYek kÖzÜl egYidejűleg tÖbb is igazollrató. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelnréberr az M1. pontban
foglalt alkaltnassági kÖvetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelellretnek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6)
bekezdése értelmében azMD/I-Mt213. pontban foglalt alkalmassági követelménynek elegerrdő, lra egy közös ajánlattevő megfelel.

Ha al}<almassági rninimumkövetelmétry nem került meghatározásra, ennek irrdokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződósekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, anrelyek célja a fogyatékkal élő rrugy N"'''
hátrányos helyzetű személyek társadalmí és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretébetr történik

A szerződés a Kbt. 1 14. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nen-l

Nem

IIL1,6) A szerződés biztosítékai:

A szerződést biztosító metlékkÖtelezettségek, és azok mértéke (Kötbérrel kapcsolatosan irányadó a ptk. 6;186. § (1) bekezdése): a)
JÓtállás: az ajánlattevő ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 36 hónap, maxinrum: 60 hónap) b) Késedelmi kötbér: a nettó
vállalkozási díj 0,5 %/késedelmes naPtári nap, de legfeljebb 1O%. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén az ajániatkérő a késedelmi
kÖtbérrel egYező mértékű kÖtbért kÖt ki mindazon időtartamra vonatkozóalr, arnely alatt a nyerles ajánlattevő a hibát el lrem hárítja. c)
Meglriúsulási kÖtbér: a nettó vá]lal]<ozási dij 20 %-a. d) Biztosítéka szerződés lribás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (
azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a
szerződés Szerinti, áfa néllrÜ] számított ellenszolgáltatás (egyösszegú ajánlati Ár) 3 %_ának rlegfelelő mértékberr, a Kbt. 134. § (ij)
bekezdés a) pontban meglratározott formában kell biztosítarria, mely leghanrarabb az előírtjótállási időtarlarrr leteltét követő első
naPon szabadítható fel. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni kötelesek a biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre
tÖrténő rendelkezésre bocsátásárÓ1, Összhangban a Kbt. 134 §, (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, Amennyiben átutalással
kívánja a nYerteS ajánlattevő a biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy a szerződéstetvezetben lneghatározott számú ajárrlatkérői
számIára utalják a biztosíték Összegét. A szerződést biztosító me]]ékkötelezettségek részletes szabálvait a közbeszerzési dokumentum
r,észél, képezó szerződés-tervezet tarl,altnazza.

IIL"I,.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy lrivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre;
A szerződés finanszírozása a SKHU/IB02/3,IlO25 számú pályázatból törlénik. A tárnogatási interrzitás 95%. A finanszírozás formája:
utófinanszírozáS. Az ajánlattétel, átutalás és az e]számolás pénztreme a lnagyar forint. Ajánlatkérő a teljesítési igazolással igazolt, a
nyertes ajánlattevőt az adott számla alapján megillető vállalkozói díjat, az alakilag és tartalmilag is szabályos számla kézhezvételét
kÖvető 30 naPon belÜl egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára törtérró átutalással a Kbt, 135. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, va]amint a32212O1,5, (X,30) Korm. rerrde]et 30-32. §-ainak alkalnrazásával.
AmennYiben a nYertes ajánlattevő , a szerződésben meghatározott valanrely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az
e]lenérlék megfizetésére a 3221 2015. (X.30.) Korm. rendelet 32lA. § bekezdésének e]őírásait is alka]rrrazni kell. A nyertes ajánlattevő
az őt megillető díjra, a számvitelrő] szóló 2000. évi C. tórvény 167. §-ában foglaltak alapján kiállított szám]a ellenébenjogosult,
anelYet az Ajánlatkérő (mint MegrendelŐ) által aláírt teuesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiáliítását követően á]lít ki és azzal
egYÜtt nYÚjt be. A benYÚjtandó számla kÖtelező Ine]léklete az e]őírásnak megfelelően kiállított és aláír-t teljesítésigazolás. Ajánlatkérő
és a tryertes ajánlattevő a 322/2O!5. (X.30) Korrn, rendelet 32lB. §-ában foglaltakat kötelesek alkalrnazni, Ajárrlatkérő az általános
forgalmi adó nélkÜl szánrított Vállalkozói dij 5%-ának megfelelő összegíi előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7)
bekezdése szerint biztosítja. Ajánlatkérő az elŐleg igénylésén túl, négy részszátnla (ideértve a végszárrrlát is) benyújtásának
lehetőségét biztosÍtja a nyertes ajánlattevő számára. A számlázás a nyertes ajánlattevő álta] a közbeszerzési eljárás során tett
árajánlata alapján, naturá]iákban kifejezhetŐ, egzakt módon meghatározott 25%, 50%,75%o és |o)%o-os mérföldkövek tetjesítése után
tÖrténik, a konkrét teljesítési százalékkal megegyezŐ, a Vállalkozói dijra vetített % -os mértélrben. Ennek megfelelően, 3 részszálrrla és
egy végszámia benyújtására van lehetőség a műszaki készültség minimum 2'Yo-os,5O%-os, 7S%o-os és a teljesítésigazolással igazoit
100%-os nrűsza]<i készÜltség után. Az elŐIeg ősszege (közös ajánlattétel esetén erre irány.uló ígétry esetén váIlalkozónként) az 1-3.
részszárrrlákbÓI, valamint a végszámlából kerül levonásra szárnlárrként azor-ros összegben. Ajánlatkérő kijelenti, lrogy a szerződés
tárgYát kéPező kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedély-köteles tevékenys ég, ezértu" Árát u szotgáÍatás nyújtója, a
nyertes ajánlattevő tartozik megfizetni. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6: 155. §-a az irányadó. A Kbt. 135. § (6) bekezdése
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alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen aiapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben
csak ajogosult álta1 elismert, egynemú és lejárt követelését számíthatja be. A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum
részét képező szerződésteruezet tartalmazza. Vonatkozójog§zabá]yok: - 2015, évi CXL]II. törvény, - 3221201,5. (X. 30.) Korm. rendelet,
- 2013. éviV. törvény, -2OO7.évl CXXVIL törvény -368/201L. (XII.31.) Korm. rendelet-2721201,4, (XI.S.) Korm. rendelet.

III.1.B) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szerllezeti

Ajánlatkérő nem teszi 1ehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását,

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

IIL2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződ,és teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közremúködő személyek nevét és szakképzettségét Igen

[V. szakasz: Eljárás

N.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

NyíIt eljárás lgen

Gyorsított eljárás Nem

Meghívásos eljárás Nem

Tárgyalásos eljárás Nem

Versenypárbeszód Nem

Innovációs partnerség Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetnrény keretmegállapodás megkötésére irálryu1 Nem

Keretmegállapodás egy ajánIattevővel

Keretmegállapodás több ajánIattevővel

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

A dinanrikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalrrrazhatják Nem

Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a rrégy évet nreghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás va(ry a versenypárbeszód során tÖrténő
csökkentésére irányrrló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe véte]e annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a

megvitatandó megoldások, il]etve a megtárgyalandó ajánlatok szárnát.

Iv.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárÓlag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja ajogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül Ítélje
oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV. 2) Adminisztratív információk
IV.2.L) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi kőzzétéIel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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(KE-szám/évszám)

Iv.2.2) Ajánlattételi vagy részvóteli határidő

Dátum, helyi idő: 10:00 óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattóteli vagy részvételi felhívás kiválasztottjelentkezők részóre történő megküldésónek tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy rószvételi jelentkezések lrenyújthatók:
HU

IV.2.5) AZ ajánlati kÖtÖttsóg minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetóben)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagY Az időtartam hónapban: vagy napban; 60 
@z ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Iv.2.6) Az ajánlatok vag,y részvóteli jelentkezósek felbontásának feltótelei

Dáturn, helyi idő: óra/perc

Hely: EKR Útján (ekr,gov.hu)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásróI:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/201,7. (xIL 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68. §-a az irányadó.

V[. szakasz: Kiegészítő inforrnációk

u.1) A közbeszerzés ismétlődó jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismét]ődő jellegú: Nem

VI. 2 ) Informác iő az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik: Nern

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

A fizetés e]ektrorrikus úton történik: Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást erednrénytelenné nyilváníthatja, ha valanely Igen
nreghatározott, e]Ienőrzési körén kívül esŐ, bizonytalanjövőbeli esemény az ajánlattételi, il]etve részvételi határidő
lejártát követően következi]< be.

Ajánlatkérő el]enőrzési körén kívül esó, bizonytalanjövőbeli esemény meghatározása:

Ajánlatkérő felhívja a figYelmet, hogyjelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A teljes projekt várható bekerülési költsége
nreghaladja ajelenleg rendelkezésre álló fedezet mértékét, így többletforrás bevonása szükséges. Lásd. II.2.13) pontban!

VI.3.2) Az ajánlati biztosítók (ajánlati fethívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kőtött: Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció íormájában is megadja. Nem

VI. 3.4) Alvállalkozók igénybevétele

Ajánlatkérő elŐÍrja, hogy az ajánlatban (részvételilelentkezésben) meg kelljelölni a közbeszerzésnek azt, (azokat) u Igen
réSzét (réSzeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételrejelentkező) alvállalkozót t<lvárr igénybe venni, az
ezen részek teldntetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételijelentkezés benyújtásakor már ismert
alvál]alkozókat.

VL3.5) HiánYPÓtlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetóben
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Ajánlatban, vagyjelentkezésben korábban netn szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba Nem

bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

VI.3.6) Ajánlat érvénltelenségére vonatkozó összeg ár vagy költsóg esetében

A,jánlatkérő az aIábbi érléket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rósz eredménl,telensége esetében valamennyi rósz eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áIl érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.8) Az ajánlatok értékelósi szempontok szerinti tartalmi elemeinek órtékelése során adható pontszám:

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az 1-4. érlékelési rsz. esetében az AK által meghatározott két szélsó érték közé eső nregajánlás a két szélsó értéktől való távolságok
arányának megfelelően kerüI pontozásra. Az 5. értékelési rsz. esetében; fordított arányosítás

VI.3.1O) EletciklusköItség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó infonnáció

Ajánlatkórő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét Nem

életciklusköItség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VL3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetétlen)

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok lgen

értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - Igen

az ajánlatok értékelését követően végzi eI.

VI.3.12) További információk:

1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 2. Ajánlatkérő az eljárás során a helyszíni bejárás lehetőségét
biztosítja, amelynek időpontja: Jelen eljárás megindításának dátumát követő 5. munkanapon 11:00 Óra. Találkozási pont: 2660
Balassagyarmat, Bercsényi utca 2. a főbejárat előtt, 3. Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részétképező
dokumentumokat kizárótag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani,4. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a

alapján biztosítja. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kel] tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A felolvasóIapon fel kel] tüntetni
a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti adatokat. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot. 7.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a VI.3.4) pont alapján az ajánlatban rryilatkoznia ke]l a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) porrtja

vonatkozásában, A nyilatkozatot nem]eges tartalom esetén is meg kell tenni. 8. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait
rende]kezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni kell a képviseletijogok el]enőrizhetősége érdekében a
nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésrejogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V, törwény szerinti aláírási mintáit egyszerű
másolatban. Ha a céggegyzésrejogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég
képviseletére feIjogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogialt meghatalmazás,
melynek tartalnraznia kell a meghatalmazott aláírását is. 9, Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete
tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás, Alrennyiben igen, úgy a KR. 13. §-a értelmében az ajánlattevő
vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbíróságlroz benyújtott váItozásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által nregküldött igazolást. 10. Felelősségbiztosítás; A322l2O15, (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján ajánlatkérő elŐÍrja,

hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen ajelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra
vonatkozó feleIősségbiztosítással. Ajelen közbeszerzési eljárás során előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás mértéke,
terjedelme: legalább 25.0O0.000,-Ft/káresernény, 125.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési tnunkákra vonatkozó
felelősségbiztosítás. Arnennyiben a nyertes ajárrlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériurnoknak
megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben - a Kbt, 131. § (4) bekezdése alapján - az a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésétjelenti, és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte. 11. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumban foglaltak
szerint. Az árazatIan költségvetési kiírások Microsoft Office Excel formátumban állnak az AjánIattevők rendelkezésére, amelyet
lritöltve ke1l az ajánlatukhoz csatolniuk pdf fájl formátumban, valamint elektronikus fornrátumban is (Microsoft Office Excel
formátumban) . 12, Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával)
elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 13. A,jánlatkérőjelen
közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt, 75, § (2) bekezdésének e) pontját. 14. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A KR. 30. § (4)

bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajárrlatkérő a KR. 2B. § (3) bekezdése alapján meghatározott minósítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A
szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: M7; Ml2lL-Ml2l3 és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont. 15. {ánlatkérő a Kbt,

114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát
megetőző harmadik munkanapot (tájéltoztatás megkütdésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő 1ejártát megelőző
hatodik munkanapig megérkeznek ajántatkérőhöz. 16. Ajánlattevőknek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján ajótállási biztosítók
határidőre tör-ténő rende]kezésre bocsátásáról ajánlatukban nyilatkozniuk kell. 17, A szerzódés teljesítésének határideje a
munkaterület átadásának napjától számítódik. 18. Ajelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásábarr a Kbt., a KR.
, valamint a3221201,5, (X.30.) Konn. rendelet, illetve a 424l2OI7, (XII.19.) Korm, rendelet előírásai szerint kell eljárni, 19.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyenértékű dolog (tételek) megajánlásáról. 20. FAKSZ neve: Márkus Pál (Lsz: 003B5)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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A rendszer automatikusan töIti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

EKR000483892020


