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II.1.7) Részekre bontás

1. közbeszerzési rész: 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1. 2. közbeszerzési rész: 4700 Mátészalka, Kölcsey 
tér 3. 3. közbeszerzési rész: 4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 75.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

1. közbeszerzési rész: ESZI Fogyatékosok Napközi Otthona épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás során megvalósul a külső 
nyílászárók cseréje. A meglévő padlásfödémen 20 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 10 cm utólagos homlokzati 
hőszigetelő rendszer kerül. A pice falon 5cm hőszigetelés készül. Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek 
során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az energiaellátás biztosítására egy 5 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. - 
Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1. (HRSZ.2578.) - hasznos alapterület: 376,55,0 m2 - nyílászáró csere: 5 db ajtó 26 
db ablak - homlokzati, födém és pince (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 17 m2 + homlokzati fal 10 cm 431 m2+lábazat 6 cm 205 m2 
+padlás födém 20 cm 320 m2+pincefödém alulról 6 cm 112 m2 - napelemes mező telepítés: 20 db modul 2. közbeszerzési rész: Hősök 
Emlékiskola épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás során megvalósul a belső és külső nyílászárók cseréje. A vizes 
helyiségekben megvalósul a vízszigetelés. A meglévő padlásfödémen 20 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 15 cm utólagos 
homlokzati hőszigetelő rendszer kerül. Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek során kondenzációs 
gázkazán kerül beépítésre. Az energiaellátás biztosítására egy 1,2 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. Kialakításra kerül egy 
akadálymentes parkoló és az épület akadálymentes közlekedését biztosító járda és rámpa. kialakításra kerül egy akadálymentes 
illemhely. - Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 3. (HRSZ.2577/3.) - hasznos alapterület: 95,52 m2 - nyílászáró csere: 7 
db ajtó 8 db ablak - homlokzati és födém (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 14 m2+ homlokzati fal 14+1 cm 129 m2+lábazat 10 cm 
28,18 m2 +padlás födém 20 cm (2*10) 96,67 m2 - akadálymentes parkoló: 1 db. - térkövezett felület: 37,25 m2 - napelemes mező 
telepítés: 6 db modul 3. közbeszerzési rész: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás 
során megvalósul a külső nyílászárók cseréje. A vizes helyiségekben megvalósul a vízszigetelés. A tetőn csapadékvíz szigetelés kerül 
kialakításra. A meglévő lapostetőre 15 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 15 cm utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer 
kerül. Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az 
energiaellátás biztosítására egy 5 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. Kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló és az 
épület akadálymentes közlekedését biztosító járda és rámpa. kialakításra kerül egy akadálymentes illemhely. - Megvalósítás helye: 
4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 75. (HRSZ.1011/13.) - hasznos alapterület: 95,52 m2 - nyílászáró csere: 6 db ajtó 66 db ablak - 
homlokzati és tető (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 67 m2+ homlokzati fal 14+1 cm 406 m2+ homlokzati fal tűz gátló 15 cm (3*5) 42
m2+lábazat 10 cm 33 m2 +lapos tető 15 cm 430 m2 - akadálymentes parkoló: 1 db. - térkövezett felület: 101 m2 - napelemes mező 
telepítés: 20 db modul

2019.06.30
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SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1. közbeszerzési rész: ESZI Fogyatékosok Napközi Otthona épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás során megvalósul a külső 
nyílászárók cseréje. A meglévő padlásfödémen 20 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 10 cm utólagos homlokzati 
hőszigetelő rendszer kerül. A pice falon 5cm hőszigetelés készül. Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek 
során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az energiaellátás biztosítására egy 5 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. - 
Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1. (HRSZ.2578.) - hasznos alapterület: 376,55,0 m2 - nyílászáró csere: 5 db ajtó 26 
db ablak - homlokzati, födém és pince (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 17 m2 + homlokzati fal 10 cm 431 m2+lábazat 6 cm 205 m2 
+padlás födém 20 cm 320 m2+pincefödém alulról 6 cm 112 m2 - napelemes mező telepítés: 20 db modul

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421100-5

45321000-3

45315000-8

45311200-2

45262700-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - ESZI épületenergetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1. (HRSZ.2578.)

Igen

Igen

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával
fedetten történik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO 
III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása 
legalább 50 %-ban (igen/nem);

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (
igen/nem)

6
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45315000-8

45311200-2

45262700-8

45223300-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hősök Emlékiskola épületenergetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák 
során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem)

6

Nem

Igen

2019.04.01 2019.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

2. közbeszerzési rész: Hősök Emlékiskola épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás során megvalósul a belső és külső nyílászárók
cseréje. A vizes helyiségekben megvalósul a vízszigetelés. A meglévő padlásfödémen 20 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 
15 cm utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer kerül. Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek során 
kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az energiaellátás biztosítására egy 1,2 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. 
Kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló és az épület akadálymentes közlekedését biztosító járda és rámpa. kialakításra kerül egy
akadálymentes illemhely. - Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 3. (HRSZ.2577/3.) - hasznos alapterület: 95,52 m2 - 
nyílászáró csere: 7 db ajtó 8 db ablak - homlokzati és födém (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 14 m2+ homlokzati fal 14+1 cm 129 m2
+lábazat 10 cm 28,18 m2 +padlás födém 20 cm (2*10) 96,67 m2 - akadálymentes parkoló: 1 db. - térkövezett felület: 37,25 m2 - 
napelemes mező telepítés: 6 db modul

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421100-5

45321000-3

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 3. (HRSZ.2577/3.)

Igen

Igen

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával
fedetten történik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO 
III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása 
legalább 50 %-ban (igen/nem);

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (
igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák 
során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem)

6

Nem

Igen
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3. közbeszerzési rész: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítése: A beruházás során megvalósul a 
külső nyílászárók cseréje. A vizes helyiségekben megvalósul a vízszigetelés. A tetőn csapadékvíz szigetelés kerül kialakításra. A 
meglévő lapostetőre 15 cm vastag hőszigetelés készül. A külső falakra 15 cm utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer kerül. 
Megvalósul az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, amelynek során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. Az energiaellátás 
biztosítására egy 5 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre. Kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló és az épület 
akadálymentes közlekedését biztosító járda és rámpa. kialakításra kerül egy akadálymentes illemhely. - Megvalósítás helye: 4700 
Mátészalka, Móricz Zs. u. 75. (HRSZ.1011/13.) - hasznos alapterület: 95,52 m2 - nyílászáró csere: 6 db ajtó 66 db ablak - homlokzati és

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421100-5

45321000-3

45315000-8

45311200-2

45262700-8

45223300-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

2019.04.01 2019.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071

4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 75. (HRSZ.1011/13.)
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

tető (hő)szigetelése: ablak kávák 3 cm 67 m2+ homlokzati fal 14+1 cm 406 m2+ homlokzati fal tűz gátló 15 cm (3*5) 42 m2+lábazat 
10 cm 33 m2 +lapos tető 15 cm 430 m2 - akadálymentes parkoló: 1 db. - térkövezett felület: 101 m2 - napelemes mező telepítés: 20 db
modul

Igen

Igen

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával
fedetten történik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO 
III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása 
legalább 50 %-ban (igen/nem);

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (
igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)

6

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák 
során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem)

6

Nem

Igen

2019.04.01 2019.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Valamennyi közbeszerzési részre irányadó: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján: 1.
Késedelmi kötbér: 1 % 2. Hibás teljesítési kötbér: 100.000,- Ft 3. Meghiúsulási kötbér: 25 % Jótállás / szavatosság: 36 hónap 
Jóteljesítési biztosíték: 5 % A szerződést megerősítő és egyéb biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét 
képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Valamennyi közbeszerzési részre irányadó: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági minimumkövetelményt az 
eljárásban nem ír elő.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

- Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem 
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan, a Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő esetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, 
az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) 
pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltakra. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését,
azaz eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig
, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát 
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. - A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. - A már ismert alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése szerinti formában - hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a 
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi közbeszerzési részre irányadó: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071
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V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Valamennyi közbeszerzési részre irányadó: Forrás: „Mátészalka energetikai megújulása” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071 
azonosító számú pályázat. A támogatás intenzitása: 100,000000 % Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint
(HUF). Ajánlatkérő nem biztosít Tartalékkeretet. Ajánlatkérő a vállalkozói díj legfeljebb 5%-nak erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői 
igénylésének lehetőségét. Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának 
megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi 
fok teljesítésekor) fogad be. - az első részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be - a végszámla 
benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult nyertes Ajánlattevő.

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.14 10:00

HU

60

2019.03.14 12:00
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2019.02.27

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) 
bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell 
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni
. 2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket 
ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja 
meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 
Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az 
eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 3. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem
teszi lehetővé. 4. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről
szóló cégbírósági igazolást. 5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási 
címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése 
előírásainak megfelelően ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati 
példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz 
csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 6. 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását, amelyben a képviselő közös 
ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk 
továbbá tartalmaznia kell egy meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat. 6. Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő 
feltüntetését. 7. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § 
(6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. 8. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 9. A 
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges 
felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A 
felelősségbiztosítás mértéke – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében minimum 5 millió Ft/év és 2 millió Ft/káresemény. A 
biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a 
kártérítési limit (Ft/káresemény). 10. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem kívánja alkalmazni. 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fejér Bernát Lajstromszám: 00144

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem




