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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-394/2021. 

 

 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

362/2021. (V. 20.) kgy. határozata 

az „Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen”  

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;  

 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet adott be, a 

TOP-6.2.1-19-SF1-2019-00001 azonosítószámú, „Új bölcsőde létrehozása 

Székesfehérvár Maroshegy városrészben” című projektje benyújtásával a TOP-6.2.1-19 

- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű felhívásra; a támogatási kérelem 

támogatásra került; a támogatás értéke bruttó 1.150.000.000,- Ft; 

 

e) A projekt lényegi műszaki tartalma a következő: 

 

Új bölcsőde építése 4 db 14 fős csoportszobával, összesen 56 db gyermek napközbeni 

ellátásához, elhelyezéséhez. A tervezett bölcsőde hasznos alapterülete összesen 1085,88 

m2 (épület 882,13 m2 + fedett teraszok 203,75 m2). Az épület négy fő épületrészre 
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tagolódik (1 db konyha, 1 db iroda és szociális épületrész, valamint 2 db nevelési-

gondozási rész), melyeket egy közlekedő folyosó köt össze. A konyha épületrészben 

normál főzőkonyha, gluténmentes konyha és tejkonyha is helyet kapott, a szükséges 

kiegészítő helyiségekkel, élelmezésvezetői irodával, étkezővel és karbantartó 

helyiséggel. Az egyes épületrészek között, az összekötő folyosóról nyílnak a gömb 

formájú, acélszerkezetű kiegészítő funkciók, melyek közül a bejárati egy váró és 

babakocsi tároló (18,61 m2), a nevelési-gondozási egységek között pedig egy 

mozgásfejlesztő (17,49 m2) és egy sószoba (9,61 m2) található. Az épület bejárata előtt 

összesen 19 férőhelyes parkoló készül, melyek közül 1 db akadálymentes kialakítású, 

továbbá egy 10 db kerékpár elhelyezését biztosító tároló is tervezett. 

 

Az építési beruházás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A kivitelezés 

becsült értékének – a szakterület által megadott adatok és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény – továbbiakban: Kbt. – 19. § rendelkezései alapján - megfelelően a Kbt. 

Harmadik rész, 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás folytatható le, 

azzal, hogy az eljárás a támogatási szabályoknak megfelelően ex ante ellenőrzés keretében 

folytatható le. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom: 

 

a) az Önkormányzat az „Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen” tárgyú a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindítja, miután a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben foglaltak alapján a 

közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és 

arról támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú minőségellenőrzési 

tanúsítványt állított ki. Az ellenőrzés során kért esetleges módosítások a közbeszerzési 

dokumentumokban átvezetésre kerülnek. 

b) Az eljárást megindító felhívás tartalmát a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyom és hozzájárulok az ajánlati felhívás Közbeszerzési 

Értesítőben történő megjelentetéséhez, hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a mellékelt 

felhívás azon részei, amelyek esetlegesen az EKR mennyiségi korlátai következtében a 

felhívásba nem kerülhetnek beépítésre, az eljárás egyéb dokumentumainak részét 

képezzék. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a közbeszerzési 

eljárás tárgyát képező építési beruházás 2021. évben szükséges fedezete - 5 % tartalékkerettel 

együtt - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendeletében uniós forrásból rendelkezésre áll. Opciós tétel nem 

kerül kikötésre. 
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4. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként úgy döntök, hogy 2022. évben szükséges fedezet - 5 % tartalékkerettel 

együtt - az Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében uniós 

forrásból kerül biztosításra.  

  

 

5. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

          polgármester                 címzetes főjegyző 
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I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Új bölcsőde létrehozása MaroshegyenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000517692021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

15726999207

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Ébner Balázs

ebner.balazs@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537150
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II.1) Meghatározás

45214000-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000517692021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517692021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517692021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45223300-9

45212422-0

45214000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb 
munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért, az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is 
hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó 
konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. A 
kivitelezés részét képező parkolóépítést sem célszerű önálló rész keretében megvalósítani, tekintettel arra, hogy az organizációs 
szempontból felvonulási és deponálási területként is funkcionálhat. Fentiekre tekintettel a gazdasági ésszerűség és a technikai 
megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra 
történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

A Székesfehérvár Maroshegy városrészen létrehozásra kerülő új bölcsőde 4 db 14 fős csoportszobát fog tartalmazni, így összesen 56 
db 3 éves kor alatt gyermek napközbeni ellátását, elhelyezését biztosítja majd. 
 
A tervezett bölcsőde négy fő épületrészre tagolódik (1 db konyha blokk, 1 db iroda és szociális blokk és 2 db nevelési-gondozási 
egység), melyeket egy közlekedő folyosó köt össze. A nevelési-gondozási egységek az összekötő folyosó két végén, külön bejáratról 
megközelíthetők. Az egyes egységek két-két csoportszobát (52,38 m2/db), mosdót (13,02 m2/db), illetve öltöző-átadó helyiséget (16,16 
m2/db), továbbá egy-egy fedett játszóteraszt (84,81 m2/db), külső játéktárolót (8,56 m2/db) és külső WC-t (4,0 m2/db) tartalmaznak. A 
nevelési egységeken belüli csoportszobák közötti közvetlen kapcsolat az elválasztó tolóajtókkal (3,0/2,1 m) biztosított. A parkoló felőli 
bejárathoz közeli nevelési gondozási egységben, az összekötő folyósóra nyílva egy akadálymentes WC készül. A konyha épületrészben 
normál főzőkonyha, gluténmentes konyha és tejkonyha is helyet kap, a szükséges kiegészítő helyiségekkel, élelmezésvezetői irodával, 
étkezővel és karbantartó helyiséggel. Az iroda és szociális épületrészben található a vezetői iroda, a gondozónői szoba, a dolgozói 
öltöző-mosdó zuhanyzó, teakonyha, a mosoda, a tárolók és a gépészeti helyiség. Az egyes épületrészek között, az összekötő folyosóról 
nyílnak a gömb formájú, acélszerkezetű kiegészítő funkciók, melyek közül a bejárati egy váró és babakocsi tároló (18,61 m2), a 
nevelési-gondozási egységek között pedig egy mozgásfejlesztő (17,49 m2) és egy sószoba (9,61 m2) lesz. A tervezett bölcsőde hasznos 
alapterülete összesen 1085,88 m2 (épület 882,13 m2 + fedett teraszok 203,75 m2). Az épület bejárata előtt összesen 19 férőhelyes 
parkoló készül, melyek közül 1 db akadálymentes kialakítású, továbbá egy 10 db kerékpár elhelyezését biztosító tároló is tervezett. 
 
További információ a dokumentációban.

Új bölcsőde létrehozása Maroshegyen
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Székesfehérvár Maroshegy városrészen létrehozásra kerülő új bölcsőde 4 db 14 fős csoportszobát fog tartalmazni, így összesen 56 
db 3 éves kor alatt gyermek napközbeni ellátását, elhelyezését biztosítja majd. 
 
A tervezett bölcsőde négy fő épületrészre tagolódik (1 db konyha blokk, 1 db iroda és szociális blokk és 2 db nevelési-gondozási 
egység), melyeket egy közlekedő folyosó köt össze. A nevelési-gondozási egységek az összekötő folyosó két végén, külön bejáratról 
megközelíthetők. Az egyes egységek két-két csoportszobát (52,38 m2/db), mosdót (13,02 m2/db), illetve öltöző-átadó helyiséget (16,16 
m2/db), továbbá egy-egy fedett játszóteraszt (84,81 m2/db), külső játéktárolót (8,56 m2/db) és külső WC-t (4,0 m2/db) tartalmaznak. A 
nevelési egységeken belüli csoportszobák közötti közvetlen kapcsolat az elválasztó tolóajtókkal (3,0/2,1 m) biztosított. A parkoló felőli 
bejárathoz közeli nevelési gondozási egységben, az összekötő folyósóra nyílva egy akadálymentes WC készül. A konyha épületrészben 
normál főzőkonyha, gluténmentes konyha és tejkonyha is helyet kap, a szükséges kiegészítő helyiségekkel, élelmezésvezetői irodával, 
étkezővel és karbantartó helyiséggel. Az iroda és szociális épületrészben található a vezetői iroda, a gondozónői szoba, a dolgozói 
öltöző-mosdó zuhanyzó, teakonyha, a mosoda, a tárolók és a gépészeti helyiség. Az egyes épületrészek között, az összekötő folyosóról 
nyílnak a gömb formájú, acélszerkezetű kiegészítő funkciók, melyek közül a bejárati egy váró és babakocsi tároló (18,61 m2), a 
nevelési-gondozási egységek között pedig egy mozgásfejlesztő (17,49 m2) és egy sószoba (9,61 m2) lesz. A tervezett bölcsőde hasznos 
alapterülete összesen 1085,88 m2 (épület 882,13 m2 + fedett teraszok 203,75 m2). Az épület bejárata előtt összesen 19 férőhelyes 
parkoló készül, melyek közül 1 db akadálymentes kialakítású, továbbá egy 10 db kerékpár elhelyezését biztosító tároló is tervezett. 
 
További információ a dokumentációban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Székesfehérvár, Úrhidai út, 6874/10 hrsz-ú ingatlan

Igen

Igen

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I
/1. alpontja szerinti (MV-É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I
/2. alpontja szerinti (MV-ÉG) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I
/3. alpontja szerinti (MV-ÉV) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

Nem

Igen

12

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben:  
 
a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 
nyilvántartásban. A szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény kizárólag az építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírt.

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

Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Irányadó továbbá a Kbt. 114/A. §-a is (köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szereplés vagy köztartozásmentes igazolás csatolása szükséges). 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetősége adott 
(a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével, további információ az öntisztázás vonatkozásában a 
dokumentációban). Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján értékelési 
szempontnál a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a tartalékkeret nélkül számított 
nettó ajánlati árat szükséges megadni. 
 
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott 12 
hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó. 
 
3. A kivitelezés teljesítése során osztott munkaterületen történő munkavégzés (parkolóhoz kapcsolódó bekötőút kivitelezése) várható, 
a tűrési kötelezettséggel kapcsolatos további információ a szerződéstervezetben.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-6.2.1-19-SF1-2019-00001
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- I.: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 
ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell:- a 
szakember neve; - pozíció megjelölése, amely pozícióba a szakember bevonódik – amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel 
időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, 
elérhetősége, - amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba 
vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig 
rendelkezni fog; - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. A fenti 
nyilatkozathoz csatolni kell továbbá kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakember vonatkozásában: - a szakember esetében a 
végzettséget igazoló okiratok másolatát, - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az 
alábbiakat: - a szakember neve, címe, végzettsége, - annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott 
szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül 
bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az 
ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan 
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
Kamarai nyilvántartásban szereplő szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló okiratok csatolása nem szükséges, elegendő a 
kamarai nyilvántartási szám, az első nyilvántartásba vétel dátumának megadása- a szakmai önéletrajz és a szakember kifejezett 
nyilatkozata a rendelkezésre állásról szükséges. Az önéletrajzokban a párhuzamosan végzett munkálatok közül csak az egyik kerül 
értékelésre (max. 12 hónap/év).  
 
Az alkalmasság/értékelés keretében bemutatott szakemberek önéletrajzával kapcsolatban Ajánlatkérő  kéri a Tisztelt Gazdasági 
szereplőket, hogy az önéletrajzban a szakmai tapasztalat ismertetése során konkrét időtartamot - legalább év és hónap pontossággal, 
egy hónapnál rövidebb időtartam esetén év és nap pontossággal - megadni szíveskedjenek, teljes hónap alatt Ajánlatkérő vagy a teljes 
naptári hónapot (amennyiben hónap eleji a kezdés és hónap végi a befejezés) érti vagy legalább 20 munkanapot (egyéb esetekben), az 
1-1 hónapnál kevesebb munkálatok értékei összeadódnak, amennyiben nincs köztük átfedés, 20 munkanap leigazolása 1 hónapként 
kerül figyelembe vételre.   
 
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Kormányrendelet 40. § és 41. §-
aiban foglaltakra.  
 
 
- II.: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 
ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásától (jelen felhívás VI.4) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési kivitelezési munkálat) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele 
nem érte el összesen a 350.000.000,- Ft-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek 
csatolnia kell az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentummal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 
alkalmasságát az ajánlattevő olyan cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja, amelyből a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolására vonatkozó adatok megállapíthatóak. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy a működési formája szerint nem lehetséges beszámoló, illetőleg árbevételről való nyilatkozat benyújtása, és köteles az 
ajánlatkérőtől tájékoztatást kérni, hogy az alkalmasság igazolását milyen módon fogadja el az eljárás során. 
 
Amennyiben az ajánlattevő az árbevételre vonatkozó adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan 
megadni, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésnek megkezdését követő időszakra 
vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplő vonatkozásában ajánlatkérő nem határoz meg a 
minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételre vonatkozó követelményt. 
 
Ajánlattevő a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is 
támaszkodhat. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is 
elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 114/A. §-a is.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének 
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként 
benyújtani).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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Ajánlatkérő a nettó Vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, az előleg a végszámla 
benyújtásakor kerül elszámolásra. A műszaki előrehaladásához igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint 
nyújthatóak be a részszámlák (25-50-75%) és a végszámla (Vállalkozó a Kivitelezés során 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi 
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési, jótállási 
biztosíték (Vállalkozási díj 5-5%-a; a jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani), késedelmi- (napi 0,5 %, mindösszesen 
legfeljebb 20% a Vállalkozási díj vonatkozásában), meghiúsulási kötbér (Vállalkozási díj 30%-a, a mértékének meghatározásakor 
figyelembe vételre került, hogy a szerződés meghiúsulása a támogatási projekt megvalósulását is kockáztatja). A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek (különösen jótállás: "...a jótállás időtartama a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. 
(XI. 5.) Kormányrendeletben előírt szabályok szerint a közhasználatú építményekre előírt 5, illetve 10 év. ...") részletes leírását a 
szerződéstervezet tartalmazza. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak 
szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés hatálybalépésének időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési 
felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési 
felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 15 millió Ft/káresemény és minimum 50millió Ft/kárév. Az építési 
felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési 
felelősségbiztosítás megkötését igazoló szerződést a szerződés hatálybalépésekor  be kell mutatni, majd a hatálybalépést követő 10 
(tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának 
kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a 
szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé 
történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:  
 
- I.: 
 
- 1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési 
szakterület” MV-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel; 
 
- 2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja MV-ÉG kategóriájú 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel,  
 
- 3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja MV-ÉV kategóriájú 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.  
 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A fent megjelölt jogosultságok a szerződés megkötésének feltételei, a nyertes ajánlattevőtől 
megkövetelt (nemteljesítés esetén a szerződéstől való visszalépésnek minősül és a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel kerül 
megkötésre a szerződés). 
 
- II.: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az eljárást megindító jelen felhívás 
feladásától visszafelé számított nyolc évben befejezett (a 8 éves időszakban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 11 
éven belül megkezdett kivitelezésre vonatkozó), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát: 
 
- legalább 1 db min 700 m2 összterületű, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület építésre vagy ezzel műszakilag egyenértékű 
kivitelezésére vonatkozó referenciát.  
 
Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés. 
Referenciaigazolás kötelező tartalma: a 321/2015. X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján a referenciaigazolásban meg 
kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és 
befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. A referenciaigazolást a szerződést kötő másik fél által kell igazolni.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

teljesített, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal 
és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 
 
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is 
támaszkodhat az alkalmasság igazolása során. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot 
egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése, 
valamint a 114/A. §-a is.

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( 
projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

kiállított teljesítésigazolás birtokában 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult- 5 %-os tartalékkeret 
biztosított). A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm. rendelet 32/A-
B. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 5 % mértékű tartalékkeret biztosított. Utófinanszírozásos 
konstrukció (a kifizetések pénzneme: HUF; tervezetten 100 %-os a támogatási intenzitás).

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

oda.

Nem

09:00

HU

60

Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.

Nem

Nem

Igen

Igen
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1. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi eset alkalmazva. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. §-a szerinti 
bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be, tekintettel arra, hogy a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései 
kerülnek alkalmazásra, a Kbt. 67. § (1) bekezdését, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseit, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 
rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza. 
 
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Ébner Balázs, 00326.  
 
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) 
bekezdésben foglaltak).  
 
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. §-a 
szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése 
alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is).  
 
5. Jelen hirdetmény a 321/2015 . (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában.  
 
6. Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes költségvetést is csatolni köteles. 
 
7. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 1-3. értékelési szempontnál megajánlott kötelezettségvállalás 
(megajánlás szerinti többlettapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberek igénybe vétele) teljesítésére a jelen 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kerül sor, a felelős műszaki vezetőknek a 
kivitelezés során folyamatosan rendelkezésre kell állniuk dokumentált módon (pl. építési napló által igazoltan). 
 
8. Ajánlatkérő az ajánlatokat teljes körűen bírálja el és értékeli a felhívás VI.3.9) 1. alpontjában ismertetettekre is tekintettel, ezért a 
Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben megfogalmazott lehetőségek nem kerülnek alkalmazásra. 
 
9. Ajánlatkérő 2021. .......... napján 10:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a bejárás időpontját, az 
lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít, találkozási hely: Székesfehérvár, ..... A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

-

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Nem

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1-3. egyenes; 4. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

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

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2021. .....  napja 11:00 óráig szíveskedjenek megküldeni 
az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word formátumban - tekintettel arra, hogy a helyszíni bejárással kapcsolatos 
kérdésekre adott hivatalos Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2021. .... napján!


