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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Turisztikai és közösségi színtér kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:
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45233228-3

45223300-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban 
megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy 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

Közjogi szervezet

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Turisztikai és közösségi színtér kialakítása

Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő egykori mozi épületének átalakítása valósul meg a beruházás során. A kivitelezés eredményeként egy
új közösségi tér jön létre a település központjában. - Hasznos alapterület: 287,71 m2 - nyílászáró csere: 22 db - homlokzati és tető hő 
szigetelés: 570 m2 - parkoló létesítése: 4 db, melyből 1 db akadálymentesített

Turisztikai és közösségi színtér kialakítása
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő egykori mozi épületének átalakítása valósul meg a beruházás során. A kivitelezés eredményeként egy
új közösségi tér jön létre a település központjában. Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz. - Hasznos 
alapterület: 287,71 m2 - nyílászáró csere: 22 db - homlokzati és tető hő szigetelés: 570 m2 - parkoló létesítése: 4 db, melyből 1 db 
akadálymentesített Elvégzendő munkanemek: 1. Tereprendezés: - A termőréteg letolása és deponálása - Terepegyengetés - 
Rekultiváció 2. földmunkák: - munkagödör kialakítása és víztelenítése 3. Teherhordó szerkezetek: - Új alapozásra az új belső 
oszlopoknál - Lábazati fal: A lábazati fal meglévő, új fal nem készül. A lábazat 10 cm Rockwool hőszigetelést kap. - Teherhordó 
Falszerkezet: A födém és térdfalak visszabontása után satikai terv szerinti kivitelben készülnek az út vég illetve térdfalak -kézi 
falazóelemes rendszerben. 4. Acélszerkezetek: - homlokzati korlátszerkezetek kialakítása. 5. Födémszerkezet: - A meglévő 
födémszerkezet teljesen elbontásra kerül. Új födémszerkezet nem készül, a csapos tetőszerkezet fogja adni, a tűzálló gipszkarton 
álmennyezet tartószerkezetét. 6. Tetőszerkezet: - Az új tetőszerkezet egy vegyes, hagyományos ácsolt és csapos fedélszerkezettel. 7. 
Válaszfalak: - Válaszfalak kialakítása a földszinten – kézi falazóelemes rendszerben. 8. Vízszigetelések: - Talajon fekvő vízszigetelés - 
Talajnedvesség és talajpára elleni vízszigetelés - Üzemi-használati víz elleni szigetelések - Fürdő-vizes helyiségek szigetelése és 
burkolási munkálatai 9. Hőszigetelés: - a falszerkezet 10 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelést kap - tűzvédelmi előírás szerint - a 
lábazatra 10 cm Rockwool kerül. - a padlóra 6 cm Austrotherm AT N100 kerül lerakásra. - a tetőfödémre 10+15 cm Rockwool 
kőzetgyapot 10. Technológiai szigetelések: - Technológiai szigetelés: - 1 rtg agrofólia - Párazáró szigetelés: - 1 rtg PE fólia, valamint 
alufólia 11. Kiegészítő szerkezetek: - Kémények - Szellőző - Csatornák - Bádogozás: - Korlátok - Nyílászárók: - Ablakok és külső ajtók - 
Belső ajtók 12. Parkoló kialakítása: - 4 db – ebből 1 db akadálymentes 13. Épületgépészeti munkák: - létesítmény belső vízellátás, 
központi fűtés-szellőzés, belső gázellátás rendszereinek kialakítása. 14. Épületvillamossági munkák: - világítási berendezések szerelése
- érintésvédelem kialakítása - villámvédelem kialakítása - gyengeáramú hálózat létesítése

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

4700 Mátészalka, Kossuth u. 40. sz. – 3126. hrsz.

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
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- 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 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Képviseli: dr. Fejér Bernát Lajstromszám: 00144. 1095 Budapest, Ipar u. 5. B. lph. V. 
em. 1., dr. Kádár Attila Lajstromszám: 00611.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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 eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

HUFPénznem:49 157 480Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

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

6

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a
Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget a végszámla 
összegébe számítja be, és az előleggel csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. 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:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján: 1. Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/naptári 
nap 2. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 1 %/naptári nap 3. Meghiúsulási kötbér: mértéke: a nettó Vállalkozói díjának 25 %-a 4. Jótállás
/ szavatosság: 36 hónap 5. Jóteljesítési biztosíték: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosíték, a szerződés szerinti
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződést megerősítő és egyéb biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési 
dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

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]:

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.

Nem
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- 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
. - Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. - Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet 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 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. - Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint. - Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

RESORT BAU Kft. 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 4354 
Fábiánháza Petőfi Sándor

Utca 96.

Tel.: +36 304827360
Email: resortbau.tamas@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Szalka-Építő Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4821 
Ópályi Árpád Utca 17/A

Tel.: +36 30/2833066
Email: gaalkrisztian@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

"TERRA-VÍZ" Közmű és 
Mélyépítő, Kereskedelmi, 

Szolgáltató Kft.

Magyarország, 4563 
Rohod Alkotmány u. 6.

Tel.: +36 70/4221892
Email: terravizkft@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Viadukt Mérnöki és 
Kereskedelmi Szolgáltató 

Kft.

Magyarország, 1182 
Budapest Tarkő utca 34/B

.

Tel.: +36 30/7993782
Email: viadukt2@t-online.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

PALLÉR-2 Termelő 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4765 
Csenger Kastélydomb 

Utca 1/a

Tel.: +36209280456
Email: paller@szamosnet.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)

Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.08.29

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

feltüntetését. - Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (
6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. - Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. - 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 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény. A 
biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a 
kártérítési limit (Ft/káresemény). - Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem kívánja alkalmazni.




