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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-409/2021. 

 

 
 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

375/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

az „Intézményi felújítások 2021” 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) 2021-ben folytatódnak az intézményfelújítások és fejlesztések. A jelen közbeszerzési 

eljárás keretében az alábbi intézmények kerülnek felújításra, az alábbi főbb 

tartalommal. 

 

A közbeszerzés főbb mennyiségei: 

 

1.rész „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóiroda 

villamos hálózatának és férfi mosdójának gépészeti felújítás”  

A meglévő Adóiroda (8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/A., hrsz.: 55) épületének teljes 

villamos és informatikai hálózatának, valamint a férfi mosdójának gépészeti felújítása. 
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2. rész „Székesfehérvár, Hosszúsétatéri Óvoda, homlokzati nyílászáró csere II. 

ütem kivitelezése” 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 

Székesfehérvári Hosszúsétatéri Óvoda (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.) 

FENFA típusú 271 m2 homlokzati nyílászáróinak cseréje.    

 

3. rész „Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás II. ütem 

kivitelezési munkái” 

A meglévő Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Feketehegy-Szárazréti Idősek 

Otthona (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40., hrsz.: 5032/11) épületének 

tűzvédelmi átalakítása II. ütem 

 

4. rész „Székesfehérvár, Juharfa u. (hrsz.: 7899/68) épület felújítás: magastetős 

rész tetőcseréje” 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

Székesfehérvár, Juharfa u. (hrsz.: 7899/68) épület felújítás: magastetős rész tetőcseréje.  

Új, 1.505 m2-es tetőhéjazat készítését ArcelorMittal 1001 TS PUR töltetű 140 mm vtg. 

tetőpanel 0,50/0,40 mm vtg. fegyverzettel, Zinc v. Optigal + 25/12 µm PE bevonat, 

standard színben (U=0,16W/m2K), 1.505 m2-en, ereszcsatorna és villámvédelmi 

rendszer kiépítésével. 

 

5.rész „Szivárvány Óvoda új hőközpont építése, valamint a belső hálózat és 

használati melegvíz vezetékek cseréje, korszerűsítése kivitelezési munkái” 

A meglévő székesfehérvári Szivárvány Óvodában (8000 Székesfehérvár, Zombori út 

19. hrsz.: 9733) új hőközpont épület építése, hőközpont kialakítása, új fűtési rendszer 

kialakítása és a meglévő használati melegvíz hálózathoz való csatlakoztatása, új tűzjelző 

rendszer kiépítése. 

 

 

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 (hirdetménnyel induló) közbeszerzési 

eljárás 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 „Intézményi felújítások 2021” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt (hirdetménnyel 

induló) közbeszerzési eljárást megindítja, 

b)  az a) pont szerinti közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának tartalmát a 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom és hozzájárulok az ajánlati 

felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséhez. 
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3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a közbeszerzési eljárás fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) 

önkormányzati rendelete szerint saját forrásból rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

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

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

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

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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:

Intézményi felújítások 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000472472021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

15726999207

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Bárdos Katalin

bardos.katalin@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537295
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II.1) Meghatározás

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000472472021Hivatkozási 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/EKR000472472021/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/EKR000472472021/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

Intézményi felújítások 2021

Építési beruházás
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

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 közbeszerzés tárgya, mennyisége, minősége, szerinti egyéb technikai paraméter:  
Az Adóiroda teljes villamos felújítása. Különböző méretű villamos kábelek (összesen: 4.282 fm), informatikai kábel (3.600 fm) 
védőcsőbe történő behúzása.  Elektromos és informatikai szerelvények (181 db), lámpatestek (216 db) cseréje. Biztosító-, elosztó 
berendezések (3 db) kialakítása. 
Az Adóiroda 7 m2 alapterületű férfi mosdójának teljes gépészeti felújítása. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45315300-1

45350000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Adóiroda villamos hálózat, mosdó felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Nem tartja fenn ezt a jogot.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

5Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat 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:

Intézményi felújítások 2021 
1.rész „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóiroda villamos hálózatának és férfi mosdójának gépészeti 
felújítás”  
 
2.rész „Székesfehérvár, Hosszúsétatéri Óvoda, homlokzati nyílászáró csere II. ütem kivitelezése” 
 
3.rész „Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás II. ütem kivitelezési munkái” 
 
4.rész „Székesfehérvár, Juharfa u. (hrsz.: 7899/68) épület felújítás: magastetős rész tetőcseréje” 
 
5.rész „Szivárvány Óvoda új hőközpont építése, valamint a belső hálózat és használati melegvíz vezetékek cseréje, korszerűsítése 
kivitelezési munkái”

8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/A., 55 hrsz-ú ingatlan

Igen
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban meghatározott 2 hónap a 
munkaterület átadásától számított.

II.2.13) További információ:

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:

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: Igen

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

8

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

8

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

8

4 Vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között értékelve) 6

Nem

Igen

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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)

Székesfehérvár, Hosszúsétatéri Óvoda, homlokzati nyílászáró csere II. ütem kivitelezése 
 
271 m2 FENFA tip. homlokzati nyílászáró bontása, bontott szerkezetek lerakóhelyre történő elszállítása 271 m2 új műanyag 
nyílászáró beépítése. 
A nyílászárók bontása során valamennyi kapcsolódó szerkezeti elem a műszakilag szükséges mértékig megbontásra kerül: PT 
lábazatok, PVC szegélyek, álmennyezeti lapok, függönykarnisok.  Kivitelezés alatt 26 db radiátorok alátámasztó szükséges: 
 
Beépítés során a megbontott szerkezeti elemeket helyre kell állítani, szükség szerint pótolni:  
-        radiátor vezetékek áttörésének kivágását követően vezeték takarók elhelyezését,  
-        PT lábazatok visszaépítését, rögzítését,  
-        PT lábazat mellett PVC szegély és padlóburkolat helyreállítását,  
-        álmennyezeti lapok visszahelyezését, 
-        függönykarnisok visszaszerelését,  
-        vakolat helyreállítását, 
-        csempeburkolat helyreállítást, 
-        ajtók beépítésénél küszöb külső oldali betonozását, 
-        hőközpont helyiség: meglevő CKF-lap burkolat helyreállítását (szükséges mértékig)  
 
 
Beépítendő nyílászárók és kiegészítő szerkezetek műszaki tartalma: 
-        Terméktípus: 70 mm beépítési mélységű kemény PVC műanyag nyílászáró 
-        UW = 0,9 – 1,15 W/m2 K 
-        Szín: kívül-belül fehér 
-        Gyártás: helyszíni felmérés alapján 
-        Távnyitó: karos távnyitó 22 db 
-        Vasalat: gyártmány meghatározás nélkül, résszellőzős tip. 
-        Tömör betét (stadur):  
300 cm magas nyílászáró szerkezeteknél: az alsó 90 cm magas fix mezőkben 
Bejárati ajtóknál: 90 cm magas szárnyosztó alatti részben  
Bejárati ajtó: teljes szárny méretben  
-        Belső könyöklő: műanyag, fehér színű, végzárókkal.: 7 db 
-        Radiátor tartó: 26 db  
-        Szúnyogháló: fix keretes: 13 db  
-        Szellőzőrács, 200 cm2-es szabad nyílású: 2 db 
-        Takaróléc: szükség szerint, ill. 1 vagy 2 oldalon  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421130-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hosszúsétatéri Óvoda, homlokzati nyílászáró csereII.2.1) Rész száma, elnevezése:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.

Igen

Igen

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

15

2 Vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között értékelve) 15

Nem
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Szintenkénti védett terek kialakítása: I. emeleten 3 helyiség, II. emeleten 1 helyiség, III. emeleten 1 helyiség, IV. emeleten 3 helyiség. 
Tűzszakaszolás megvalósítása tűzgátló ajtók (20 db) beépítése, hő- és füstmentes lépcsőház, valamint a védett tereknél homlokzati 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

44221220-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban meghatározott 3 hónap a 
munkaterület átadásától számított.

II.2.13) További információ:

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:

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:

Igen

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40., 5032/11 hrsz-ú ingatlan
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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:

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)

tűzgát kialakítása

Igen

Igen

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

8

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

8

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

8

4 Vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között értékelve) 6

Nem

Igen

3

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 

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)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvár, Juharfa u. (hrsz.: 7899/68) épület felújítás: 
magastetős rész tetőcseréje.  
 
Új, 1.505 m2-es tetőhéjazat készítését ArcelorMittal 1001 TS PUR töltetű 140 mm vtg. tetőpanel 0,50/0,40 mm vtg. fegyverzettel, Zinc 
v. Optigal + 25/12 µm PE bevonat, standard színben (U=0,16W/m2K), 1.505 m2-en, ereszcsatorna és villámvédelmi rendszer 
kiépítésével. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45261210-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Juharfa utcai tető felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban meghatározott 3 hónap a 
munkaterület átadásától számított.

II.2.13) További információ:

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

8000 Székesfehérvár, Juharfa u. (hrsz. 7899/68) ingatlan

Igen

Igen

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

15

2 Vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között értékelve) 15

Nem

Igen

4

Nem
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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)

„Szivárvány Óvoda új hőközpont építése, valamint a belső hálózat és használati melegvíz vezetékek cseréje, korszerűsítése kivitelezési 
munkái” 
 
A meglévő székesfehérvári Szivárvány Óvodában (8000 Székesfehérvár, Zombori út 19. hrsz.: 9733) új hőközpont épület építése (a 
bővítmény  hasznos alapterület 35,1 m2), hőközpont kialakítása( 1 db komplett primer rendszer), új fűtési rendszer kialakítása (32 db 
radiátor) és a meglévő használati melegvíz hálózathoz való csatlakoztatása(102 fm ivóvíz vezeték), új tűzjelző rendszer kiépítése, (1 
db komplett rendszer 497,51 m2 + 35,1 m2) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45330000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Szivárvány Óvodai fütés korszerüsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban meghatározott  4 hónap a 
munkaterület átadásától számított.

II.2.13) További információ:

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:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem

8000 Székesfehérvár, Zombori út 19. hrsz.: 9733 hrsz-ú ingatlan

Igen

Igen

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

8

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

8
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III.1) Részvételi feltételek

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban meghatározott 3 hónap a 
munkaterület átadásától számított.

II.2.13) További információ:

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:

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:

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

8

4 Vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között értékelve) 6

Nem

Igen

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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I.: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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. 

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:

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, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, 
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben: 
ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző, 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.

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. 
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét a Kbt. 74.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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Valamennyi rész tekintetében: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás 
időtartamára (lásd a szerződéstervezetben- a többletjótállás idejére a jótállási biztosíték nem megkövetelt.)  - az 
alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke ÁFA nélkül számított 
Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap; meghiúsulási kötbér 
melynek mértéke és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 15%-a. 
A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, 
miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését 
kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 50.000,-Ft/káresemény az éves kártérítési limit pedig 

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: 
 
- 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.(Mind az 5 résznél alkalmassági feltétel.) 
 
- 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. (Kizárólag az 1 - Adóiroda villamos hálózat, mosdó felújítása, a 3 - Szárazréti Idősek Otthona 
tűzvédelmi átalakítása és a 5 - Szivárvány Óvodai fűtés korszerűsítése részeknél alkalmassági feltétel.) 
 
- 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. (Kizárólag az 1 - Adóiroda villamos hálózat, mosdó felújítása, a 3 - Szárazréti Idősek Otthona 
tűzvédelmi átalakítása és a 5 - Szivárvány Óvodai fűtés korszerűsítése részeknél alkalmassági feltétel.) 
 
 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azzal, hogy az bármelyik jogosultságú szakember korlátlan részre is megajánlható.   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).

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

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. Korm. rendelet 40. § és 41. §- 
aiban foglaltakra. 
 
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) 
bekezdése, valamint a 114/A. §-a is.

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

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:

Valamennyi részre vonatkozóan ajánlatkérő a nettó Vállalkozási díj  5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, az előleg a 
végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra.  A 322/2015. Korm. rendelet 32. § szakasz rendelkezéseire tekintettel kizárólag egy 
előleg és egy  végszámla nyújtható be. 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.  
A kifizetések pénzneme: HUF; 

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

legalább a nettó szerződéses árnak megfelelő mértékű. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a 
Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a 
szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes Vállalkozó köteles a 
felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 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."

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

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

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

(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

Nem

09:00

HU

60

Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.

Nem
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1. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi eset nem kerül alkalmazásra. 
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglaltak). 
3. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 
30.) Korm.rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a 
Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is). 
4. Jelen hirdetmény a 321/2015 . (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb 
alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. 
5. Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes költségvetést is csatolni köteles. 
6. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a többlettapasztalattal rendelkező felelős 
műszaki vezető szakemberek igénybe vételére vonatkozó értékelési szempontoknál a  teljesítésre a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötésre kerülő szerződés során kerül sor, a felelős műszaki 
vezetőknek a kivitelezés során folyamatosan rendelkezésre kell állniuk dokumentált módon (pl. 
építési napló). 
7.Ajánlatkérő ............. napján 10:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az 
módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít, találkozási hely: 
............... A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni bejárással kapcsolatos 
kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb .......................................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 ............................napján! 
8. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek 

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:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

Igen

Igen

Nem

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (szakemberek többlettapasztalatánál és többletjótállásnál egyenes; 
ár esetében 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:

az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.


