Kivonat

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 12-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2019. (VI.12.) Ök.sz.
határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Leromlott városi területek
rehabilitációja Nádudvar városában” című TOP-4.3.1.-15-HB1-2017-00003
azonosító számú projekt keretében a járda és futópálya kivitelezési feladatainak
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás, DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadója által készített, a határozat melléklete szerinti ajánlati
felhívást jóváhagyja, és úgy dönt, hogy a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárást megindítja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére kell megküldeni:
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3
Cégjegyzékszám:09 09 003553
Adószám:11159782-2-09
UPPERLOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1071 Budapest, Peterdy u.29.
Cégjegyzékszám:01 09 281904
Adószám:25554661-2-42
S-TÉR Sándor Kertépítészet Tervező, Építő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
1091 Budapest, Üllői út 5. III. em. 23.
Cégjegyzékszám: 01 09 902683
Adószám: 12484836-2-43
SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
4150 Püspökladány, Táncsics M. utca 10.
Cégjegyzékszám:09 09 012073
Adószám:13609472-2-09
Pakord Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4161 Báránd, Vasút út 1/A.
Cégjegyzékszám:09 09 005654
Adószám:11558772-2-09

1

Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a Debköz
Közbeszerzés Kft.-t a jóváhagyott ajánlattételi felhívásnak megfelelően a
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Határidő:

2019. június 15.

Felelős:

Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2019. 06. 12.
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Melléklet a 94/2019.(VI.12. ) Ök. számú határozathoz
Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó
hirdetmény közzététele nélküli és az eljárást megindító felhívás közvetlen
megküldésével induló Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata

Nemzeti
azonosítószám:2
EKRSZ_86068130

Postai cím: Fő u. 119.
Város: Nádudvar

NUTS-kód: HU321 Postai
irányítószám:
4181

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Sós Csaba

Telefon: +36 54529013

E-mail:

Fax: +36 54480256

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www. nadudvar.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www. nadudvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet
nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
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X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) EKR
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
 a fent említett cím
X másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Nemzeti
azonosítószám: 2

Postai cím: Poroszlay út 27.
Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4032

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka

Telefon: +36 52502554

E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu

Fax: +36 52502557

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) EKR
 a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti
azonosítószám: 2

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli,
amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül,
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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 Központi szintű

 Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem
 Gazdasági és pénzügyek

 Oktatás

 Egészségügy

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása
és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek
 Egyéb tevékenység:

 Víz
 Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 2 Leromlott városi területek rehabilitációja
Nádudvar városában” című TOP-4.3.1.-15-HB1-2017-00003
azonosító számú projekt keretében a járda és futópálya
kivitelezési feladatainak ellátása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45211360-0 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák.
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés 
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Nádudvar Szabadság u és Alkotás u
járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése valamint futópálya felújítás kivitelezése
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
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(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a
szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 X valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ] 
csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Nádudvar Szabadság u és Alkotás u járdaépítés és
csapadékvíz elvezetés kivitelezése

Rész száma: 2
1.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45233161-50 Gyalogút építése.
45232450-1 Vízelvezető rendszer építése
45232453-2 Vízelvezető cső építése
Kiegészítő CPV-kód: 1 2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, Szabadság u és Alkotás u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nádudvar Szabadság u és Alkotás u járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése:
-

Fakivágás 10-20 cm átmérőig 74 db
Humusz leszedés 419,2 m3
Földkitermelés bevágásban, járműrerakással, elszállítással 1257,6 m3
Ágyazat készítés 15 cm vtg. homokos kavicsból 484,2 m3
15 cm C 20/25 fagyálló betonburkolat készítése 484,2 m3
Ø40-es beton áteresz hosszabbítás 2 m
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- Ivóvíz közkifolyó áthelyezése 1db
- T-COM vezeték védelembe helyezése 2db
- Padka feltöltés földdel 251,52 m3
- Füvesítés 4192 m2
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és
annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember beton burkolat
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db,
maximum 3 db) Súlyszám: 20
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám:
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 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1.-15-HB1-2017-00003
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. §
szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített
költségvetés alapján.

II.2.1) Elnevezés: 2 Nádudvar futópálya felújítás kivitelezése

Rész száma: 2
2.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45236119-7 Sportpálya javítása.
45235210-8 Futópálya újraburkolása.
45212213-2 Sportpálya-felfestési munkák.
77314100-5 Gyepesítés
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, Fő út 1548 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nádudvar futópálya felújítás kivitelezése
-

Meglévő salak pályaszerkezet profilozása 44,49m3
Globál EPDM futófelület (vagy ezzel egyenértékű) készítése 10mm vtg.-ban 1483 m2
Globál ET kavicsos gumi réteg.(vagy ezzel egyenértékű) készítése 35mm vtg.-ban
1483 m2
M22 kiékelés készítése átl. 4,0 cm vtg.-ban 59,32 m3
Kerti szegély építés 955 m
Padka feltöltés földdel 166 m3
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- Burkolatjel festés futó sávokhoz 76,34 m3
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és
annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember gumi burkolatú
sportpálya kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0
db, maximum 3 db) Súlyszám: 20
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám:
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 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1.-15-HB1-2017-00003
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. §
szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített
költségvetés alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, aki a
Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az
eljárásból az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában é a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerinti - dokumentumot.
Az Ajánlattevő, valamint az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 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 kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2)
bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
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megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a
formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és
a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok
hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet Ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet
ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy
azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki (424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági
követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt
biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör alapján választotta ki azokat a szakcégeket,
akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése
alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági
követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy
minél szélesebb körben kívánja a versenyt
biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az
ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a
cégkivonatban szereplő tevékenységi kör
valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/
alapján választotta ki azokat a szakcégeket,
akiket a szerződés tárgyának teljesítésére
képeseknek ítélt.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése
alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági
követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy
minél szélesebb körben kívánja a versenyt
biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az
ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a
cégkivonatban szereplő tevékenységi kör
valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/
alapján választotta ki azokat a szakcégeket,
akiket a szerződés tárgyának teljesítésére
képeseknek ítélt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató
ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai
integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 (EKR-ben karakterkorlát!)
A 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdés szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése,
vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden naptári
napjára a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – vállalkozói díj 0,5%-a, maximális
mértéke 30 nap. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított
– vállalkozói díj 15 %-a. Jótállás: a nyertes Ajánlattevő teljeskörű jótállást köteles vállalni,
melynek időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számítottan 12
hónap. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont. A szerződés megerősítésével
kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (EKR-ben karakterkorlát!)
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-4.3.1.-15-HB1-2017-00003
azonosító számú támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre.
Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg
kifizetését kérheti a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas)
típusú, a finanszírozás módja utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme: magyar forint. Az Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3
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részszámlát és 1 végszámlát fogad be. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a
Kbt.135.§(1)-(2) bek.-ben foglalt feltétételek irányadók. A 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§ alapján
az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számlázás az "egyenes ÁFA"
szabályai szerint történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)és(3)bek. az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza. A vonatkozó
jogszabályok különösen: - Kbt., Ptk., 2007. évi CXXVII. tv.,272/2014. (XI. 5.) kr.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli
meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes
joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos
információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Gyorsított eljárás

 Innovációs partnerség

Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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X A Kbt. 115.§ (1) szerinti közbeszerzési
eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet
meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos
eljárás esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019……/ Helyi idő: 11:00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: magyar
A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2019

/ Helyi idő: 13:00 óra Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
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igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: X igen  nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész
eredménytelenségére vonatkozó információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett
költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk: (EKR-ben karakterkorlát!)
1.Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség
által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer(EKR)igénybevételével
történik.Az EKR igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Kr.rendelkezik.
2.Ajánlatkérő(továbbiakban AK)az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül
teljeskörűen,közvetlenül,korlátlanul,térítésmentesen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi
a Felhívás megküldésének napjától.
3.Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4.Ajánlattevő(továbbiakban AT)a Kbt.66.§(5)bek.alapján csatoljon be felolvasólapot a
Kbt.68.§(4)bek.szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a
424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek.alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
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5.Az ajánlatban csatolni kell az AT cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a
Kbt.66.§(2)bek.szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6.Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.Az
ajánlatban a közös AT-knek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a
dokumentációban részletezett tartalommal,amelyben meg kell jelölni a vezető céget és a
közös AT-knek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k teszik meg.
7.AT a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni(424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(4)bek).
8.AK felhívja az AT-k figyelmét,hogy alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
9.AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.75.§(2)bek-ben foglalt eseteken túl
akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,amely a Kbt-ben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható(424/2017.
(XII.19.)Kr.20.§(6)bek.)
10.A közbesz.eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó:Dr.Kerekes
Ferenc(00140).
11.AK az érvényes ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bek.c) pontja alapján,a legjobb ár-érték arány
szempont alapján bírálja el. Értékelési módszer:az ár szempont vonatkozásában fordított
arányosítás,a minőségi szempontok vonatkozásában egyenes arányosítás.
Értékelési szempontok és a módszer részletes szabályait a Dokumentáció tartalmazza.
12.A nyertes AT-nek részenként a 322/2015.(X.30.)Kr.26.§ alapján a szerződéskötés
időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie(vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjesztenie)a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább
1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és 500.000 Ft/kár értékhatárig terjedően.Az építésiszerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra
is.Abban az esetben,amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével,azt AK az ajánlattól való visszalépésként
értékeli,amely esetben AK a Kbt.131.§(4)bek.alapján következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a
nyertes AT által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint
jogképes szervezet létrehozását.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2019. …..…
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Kivonat

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 12-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2019. (VI.12.) Ök.sz.
határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyar Szürkék Útja- kulturális
tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020
azonosító számú projekt keretében a polgármesteri hivatal régi szárnyának felújítása és
kiállító terem kialakítása kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás,
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója által készített,
a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja, és úgy dönt, hogy a Kbt. 115.§ (1)
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást megindítja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére kell megküldeni:
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3
Cégjegyzékszám:09 09 003553
Adószám:11159782-2-09
DRYVIT PROFI Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Karabély u.3
Cégjegyzékszám:09 09 025799
Adószám:24880521-2-09
RENO-VAKO Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Dorogi M. u. 13.
Cégjegyzékszám:09 09 008612
Adószám:12794582-2-09
HAJDU-ALU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14.
Cégjegyzékszám:09 10 000433
Adószám:14503953-2-09

MONTEMAR 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 33.
Cégjegyzékszám:09 09 008573
Adószám:12784631-2-09
Felhatalmazza a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a Debköz
Közbeszerzési Kft.-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Határidő:
Felelős:

2019. június 15.
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2019. 06. 12.

Melléklet a 95/2019. (VI.12.) Ök. számú határozathoz
Ajánlattételi felhívás
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Ajánlattételi felhívás
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás
szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli és az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével
induló Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Nemzeti azonosítószám:2
EKRSZ_86068130

Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 119.
Város: Nádudvar

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: Ország: Magyarország
4181

Kapcsolattartó személy: Dr. Sós Csaba

Telefon: +36 54529013

E-mail:

Fax: +36 54480256

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www. nadudvar.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www. nadudvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: (URL) EKR
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
 a fent említett cím
X másik cím: (adjon meg másik címet)
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Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4032

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka

Telefon: +36 52502554

E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu

Fax: +36 52502557

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) EKR
 a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű

 Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság
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 Környezetvédelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Gazdasági és pénzügyek

 Oktatás

 Egészségügy

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek
 Egyéb tevékenység:

 Víz
 Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 2 Magyar Szürkék Útja- kulturális tematikus útvonal Hivatkozási szám: 2
Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020
azonosító számú projekt keretében a polgármesteri hivatal régi
szárnyának felújítása és kiállító terem kialakítása kivitelezési
feladatainak ellátása
II.1.2) Fő CPV-kód: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A polgármesteri hivatal régi szárnyának felújítása és
kiállító terem kialakítása
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
 Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12   valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak
egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
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 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege,
valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik lehetővé a részekre történő megbontást és
a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Magyar Szürkék Útja- kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar Rész száma: 2
megyében” című TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt
keretében a polgármesteri hivatal régi szárnyának felújítása és kiállító terem
kialakítása kivitelezési feladatainak ellátása
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45262700-8 Épületátalakítási munka.
45111100-9 Bontási munka
45111200-0 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112420-5 Alapásási munka
45231100-6 Csővezeték általános építési munkái
45261300-7 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45262100-2 Állványozás
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45410000-4 Vakolás
45261210-9 Tetőfedés
45320000-6 Szigetelési munka
45321000-3 Hőszigetelési munka
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45331100-7 Központi fűtés szerelése
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45310000-3 Villamos szerelési munka
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442100-8 Festés
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, Fő u. 119.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a polgármesteri hivatal régi szárnyának felújítása és kiállító terem kialakítása
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- Elektromosenergia- ellátás, villanyszerelés
- Vagyonvédelmi rendszer
- Vezetéknélküli mikrofonrendszer, hangsugárzópárok, keverőerősítő
- Tűzjelzőrendszer
- Belső víz csatorna vezetékek kiépítése, szaniterek felszerelése
- Fűtési- hűtési rendszer, gázvezeték korszerűsítés
- Szellőzési rendszer
- Falazás 136,78 m2
- Vakolás 874 m2
- Gipszkarton álmennyezet 728 m2
- Új tetőhéjazat, lécezéssel 276 m2
- Vízálló faforgácslap (OSB) elhelyezése tetőszerkezet szaruzatára 183,6 m2
- Külső homlokzati szigetelés 180,17 m2
- Tető hőszigetelés 460 m2
- Belső terek burkolása hidegburkolattal 339,6 m2
- Belső nyílászárók beépítés 12 db
- Külső nyílászárók beépítése 22 db, tetőszerkezet üvegezése
- Belső felületek festése 1505 m2
- Bádogos szerkezetek
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak
részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési munkák
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db)
Súlyszám: 20
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám: 10
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az
építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az olyan Ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában é a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
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Az Ajánlattevő, valamint az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 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 kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés
szerint - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen
eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A
kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. §
(2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet Ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
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Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb
körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör valamint a https://ebeszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat
a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb
körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör valamint a https://ebeszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat
a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 (EKR-ben karakterkorlát!)
A 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdés szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása
esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti – ÁFA nélkül
számított – vállalkozói díj 0,5%-a, maximális mértéke 30 nap. Meghiúsulási kötbér: mértéke a
szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – vállalkozói díj 15 %-a. Jótállás: a nyertes Ajánlattevő
teljeskörű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának
napjától számítottan 12 hónap. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont. A szerződés
megerősítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (EKR-ben karakterkorlát!)
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 azonosító számú
támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre.
Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését
kérheti a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú, a finanszírozás
módja utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az
Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 részszámlát és 1 végszámlát fogad be. A
teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt.135.§(1)-(2) bek.-ben foglalt feltétételek
irányadók. A 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számlázás az
"egyenes ÁFA" szabályai szerint történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)és(3)bek. az
irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza. A vonatkozó
jogszabályok különösen: - Kbt., Ptk., 2007. évi CXXVII. tv.,272/2014. (XI. 5.) kr.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő a
Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Gyorsított eljárás

 Innovációs partnerség
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Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
X A Kbt. 115.§ (1) szerinti közbeszerzési eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019……/ Helyi idő: 11:00 óra
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
magyar
A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2019

/ Helyi idő: 13:00 óra Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
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 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: X igen  nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk: (EKR-ben karakterkorlát!)
1.Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által
üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer(EKR)igénybevételével történik.Az EKR
igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017.(XII.19.)Kr.rendelkezik.
2.Ajánlatkérő(továbbiakban AK)az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül
teljeskörűen,közvetlenül,korlátlanul,térítésmentesen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a
Felhívás megküldésének napjától.
3.Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
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4.Ajánlattevő(továbbiakban AT)a Kbt.66.§(5)bek.alapján csatoljon be felolvasólapot a
Kbt.68.§(4)bek.szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a
424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek.alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
5.Az ajánlatban csatolni kell az AT cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.szerint
az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6.Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.Az ajánlatban a
közös AT-knek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett
tartalommal,amelyben meg kell jelölni a vezető céget és a közös AT-knek egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k
teszik meg.
7.AT a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni(424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(4)bek).
8.AK felhívja az AT-k figyelmét,hogy alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
9.AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.75.§(2)bek-ben foglalt eseteken túl akkor is,ha
az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható(424/2017. (XII.19.)Kr.20.§(6)bek.)
10.A közbesz.eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó:Dr.Kerekes
Ferenc(00140).
11.AK az érvényes ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bek.c) pontja alapján,a legjobb ár-érték arány szempont
alapján bírálja el. Értékelési módszer:az ár szempont vonatkozásában fordított arányosítás,a minőségi
szempontok vonatkozásában egyenes arányosítás.
Értékelési szempontok és a módszer részletes szabályait a Dokumentáció tartalmazza.
12.A nyertes AT-nek a 322/2015.(X.30.)Kr.26.§ alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű
építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie(vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie)a
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 10.000.000 Ft/szerződéses időtartam és
5.000.000 Ft/kár értékhatárig terjedően.Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a
harmadik személynek okozott kárra is.Abban az esetben,amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés
időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével,azt AK az ajánlattól való
visszalépésként értékeli,amely esetben AK a Kbt.131.§(4)bek.alapján következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést.
13.A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete,műszaki tartalma nem teszik lehetővé
a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.A kivitelezés
ütemezése egy AT esetében oldható meg a legoptimálisabban.Az építési beruházás keretében
elvégzendő munkanemekre,illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő
ajánlattétel biztosítása költség-és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé.A munka
egy épület felújítását tartalmazza így a beruházás munkaszervezése,valamint az esetleges garanciális
jogok érvényesítése egy AT esetében hatékonyabban megoldhatóak.
14. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
AT által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet
létrehozását.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2019. …..…
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Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. junius 12-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2019. (VI.12.) Ök.sz.
határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld város kialakítása Nádudvaron”
című TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében elvégzendő
kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás, DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója által készített, a határozat melléklete
szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja, és úgy dönt, hogy a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárást megindítja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére kell megküldeni:
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3
Cégjegyzékszám:09 09 003553
Adószám:11159782-2-09
SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Táncsics M. utca 10.
Cégjegyzékszám:09 09 012073
Adószám:13609472-2-09
Pakord Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4161 Báránd, Vasút út 1/A.
Cégjegyzékszám:09 09 005654
Adószám:11558772-2-09
DRYVIT PROFI Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Karabély u.3
Cégjegyzékszám:09 09 025799
Adószám:24880521-2-09
MONTEMAR 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 33.
Cégjegyzékszám:09 09 008573
Adószám:12784631-2-09

1

Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a Debköz Közbeszerzés
Kft.-t a jóváhagyott ajánlattételi felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.

Határidő:
Felelős:

2019. június 15.
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2019. 06. 12.

Melléklet a 96/2019. (V.12.) Ök. számú határozathoz
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Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás
szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli és az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével
induló Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Nemzeti azonosítószám:2
EKRSZ_86068130

Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 119.
Város: Nádudvar

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: Ország: Magyarország
4181

Kapcsolattartó személy: Dr. Sós Csaba

Telefon: +36 54529013

E-mail:

Fax: +36 54480256

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www. nadudvar.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www. nadudvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: (URL) EKR
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
 a fent említett cím
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X másik cím: (adjon meg másik címet)
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4032

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka

Telefon: +36 52502554

E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu

Fax: +36 52502557

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) EKR
 a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű

 Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

X Általános közszolgáltatások
 Honvédelem
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 Közrend és biztonság

 Szociális védelem

 Környezetvédelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Gazdasági és pénzügyek

 Oktatás

 Egészségügy

 Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek
 Egyéb tevékenység:

 Víz
 Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 2 „Zöld város kialakítása Nádudvaron” című TOP- Hivatkozási szám: 2
2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében
elvégzendő kivitelezési feladatok ellátása
II.1.2) Fő CPV-kód: 45211360-0 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák.
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Nádudvar Emőd II. tó környezetében kialakítandó
sétányok, növényrekonstrukció, görpálya és Jókai utcai fásítás kivitelezése, 2. rész: Nádudvar piactér
fedett árusítóhelyek kivitelezése valamint napelemek elhelyezése a piac épület tömbjében, 3. rész:
Malom és Mester utca által határolt társasházi tömb környezetrendezési rekonstrukciójának
kivitelezése
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 X valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak
egy részre
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 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Nádudvar Emőd II. tó környezetében kialakítandó sétányok,
növényrekonstrukció, görpálya és Jókai utcai fásítás kivitelezése

Rész száma: 2
1.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45233161-50 Gyalogút építése.
45232450-1 Vízelvezető rendszer építése
45232453-2 Vízelvezető cső építése
77310000-6 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások.
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, hrsz:477/7 Emőd II. tó
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nádudvar Emőd II. tó környezetében kialakítandó sétányok, növényrekonstrukció, görpálya és Jókai
utcai fásítás kivitelezése:
-

Táblás kerítésrendszer 128 m
Humusz leszedés 419,2 m3
Ckt-T2 130,35 m3
15 cm C 20/25 fagyálló betonburkolat készítése 484,2 m3
Ø30-as tokos betoncső 18 m
Süllyesztett szegély 332 m
Süllyesztett műanyag szegély 270 m
Térburkolat 389,85 m2
AC11(F) aszfalt kopóréteg 11,22 m3
Növény telepítés 106 db
támlás pad 8 db
görpálya 1db
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A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak
részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítési munkák
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db)
Súlyszám: 20
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám: 10
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az
építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

II.2.1) Elnevezés: 2 Nádudvar piactér fedett árusítóhelyek kivitelezése valamint
napelemek elhelyezése a piac épület tömbjében

Rész száma: 2
2.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45213140-6 Piac kivitelezése
45262640-9 Környezetvédelmi fejlesztések
Kiegészítő CPV-kód: 1 2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, piactér hrsz: 1790/1, 1790/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nádudvar piactér fedett árusítóhelyek kivitelezése valamint napelemek elhelyezése a piac épület
tömbjében
- Fedett-nyitott piaci árusító asztal lefedése 7 db
- Piaci árusító asztal gyártása és elhelyezése 84 db
- 5 kw napelemrendszer 1 db
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak
részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
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2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési munkák
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db)
Súlyszám: 20
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám: 10
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az
építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Nádudvar Malom és Mester utca által határolt társasházi tömb Rész száma: 2
környezetrendezési rekonstrukciójának kivitelezése
3.
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
45233161-50 Gyalogút építése.
45233120-6 Közút építése
45232450-1 Vízelvezető rendszer építése
45232453-2 Vízelvezető cső építése
77310000-6 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások.
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Nádudvar, Malom és Mester utca által határolt
társasházi tömb hrsz:961/1, 962/4, 965/7, 963/5, 964/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nádudvar Malom és Mester utca által határolt társasházi tömb környezetrendezési rekonstrukciójának
kivitelezése:
- Ckt-T2 243 m3
- víznyelő telepítés 4db
- szegély építés 1294 m
- Térburkolat 2311,25 m2
- szennyvízcsatorna építés 177 m
- jelzőtáblák 10 db
- Növény telepítés 711 db
- támlás kerti pad 3 db
- kerékpártároló 6 db
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak
részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítési munkák
kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db)
Súlyszám: 20
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3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) Súlyszám: 10
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
Kezdés: Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható  igen X nem. A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
X igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009
II.2.13) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az
építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az olyan Ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában é a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az Ajánlattevő, valamint az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 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 kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés
szerint - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen
eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A
kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. §
(2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet Ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
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közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb
körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör valamint a https://ebeszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat
a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt
előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb
körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő
úgy határozta meg az ajánlattételre felkért
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő
tevékenységi kör valamint a https://ebeszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat
a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 (EKR-ben karakterkorlát!)
A 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdés szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása
esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti – ÁFA nélkül
számított – vállalkozói díj 0,5%-a, maximális mértéke 30 nap. Meghiúsulási kötbér: mértéke a
szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – vállalkozói díj 15 %-a. Jótállás: a nyertes Ajánlattevő
teljeskörű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának
napjától számítottan 12 hónap. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont. A szerződés
megerősítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (EKR-ben karakterkorlát!)
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú
támogatási szerződésben rögzítettek szerint áll rendelkezésre.
Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését
kérheti a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú, a finanszírozás
módja utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az
Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 részszámlát és 1 végszámlát fogad be. A
teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt.135.§(1)-(2) bek.-ben foglalt feltétételek
irányadók. A 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számlázás az
"egyenes ÁFA" szabályai szerint történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)és(3)bek. az
irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza. A vonatkozó
jogszabályok különösen: - Kbt., Ptk., 2007. évi CXXVII. tv.,272/2014. (XI. 5.) kr.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő a
Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Gyorsított eljárás

 Innovációs partnerség

Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
X A Kbt. 115.§ (1) szerinti közbeszerzési eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
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 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019……/ Helyi idő: 11:00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
magyar
A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2019

/ Helyi idő: 13:00 óra Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: X igen  nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
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VI.3.12) További információk: (EKR-ben karakterkorlát!)
1.Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által
üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer(EKR)igénybevételével történik.Az EKR
igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017.(XII.19.)Kr.rendelkezik.
2.Ajánlatkérő(továbbiakban AK)az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül
teljeskörűen,közvetlenül,korlátlanul,térítésmentesen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a
Felhívás megküldésének napjától.
3.Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4.Ajánlattevő(továbbiakban AT)a Kbt.66.§(5)bek.alapján csatoljon be felolvasólapot a
Kbt.68.§(4)bek.szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a
424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek.alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
5.Az ajánlatban csatolni kell az AT cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.szerint
az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6.Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.Az ajánlatban a
közös AT-knek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett
tartalommal,amelyben meg kell jelölni a vezető céget és a közös AT-knek egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k
teszik meg.
7.AT a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles
alkalmazni(424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(4)bek).
8.AK felhívja az AT-k figyelmét,hogy alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
9.AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.75.§(2)bek-ben foglalt eseteken túl akkor is,ha
az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható(424/2017. (XII.19.)Kr.20.§(6)bek.)
10.A közbesz.eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó:Dr.Kerekes
Ferenc(00140).
11.AK az érvényes ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bek.c) pontja alapján,a legjobb ár-érték arány szempont
alapján bírálja el. Értékelési módszer:az ár szempont vonatkozásában fordított arányosítás,a minőségi
szempontok vonatkozásában egyenes arányosítás.
Értékelési szempontok és a módszer részletes szabályait a Dokumentáció tartalmazza.
12.A nyertes AT-nek részenként a 322/2015.(X.30.)Kr.26.§ alapján a szerződéskötés időpontjára
teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie(vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjesztenie)a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 1. és 2. rész 1.000.000
Ft/szerződéses időtartam és 500.000 Ft/kár, 3. rész 5.000.000 Ft/szerződéses időtartam és 2.500.000
Ft/kár értékhatárig terjedően.Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik
személynek okozott kárra is.Abban az esetben,amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés
időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével,azt AK az ajánlattól való
visszalépésként értékeli,amely esetben AK a Kbt.131.§(4)bek.alapján következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
AT által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet
létrehozását.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2019. …..…
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KIVONAT
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. junius 12-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2019. (VI.12.) Ök.sz.
határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Turisztikai rendezvénytér kialakítása
Nádudvaron” című TOP-1.21-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében
turisztikai rendezvénytér kialakítása kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában a
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója által készített,
a határozat melléklete szerinti ajánlatkérési felhívásokat (1. in-house szervezet részére
kiküldendő, 2. piaci ár alátámasztásához kiküldendő) jóváhagyja, és úgy dönt, a Kbt. 9. § (1)
bekezdés h) pontja alapján - tekintettel a Kbt. 9. § (2) bekezdésére - TVG Nádudvari Települést
Működtető és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint in-house szervezettel kíván
az ajánlatkérés tárgya tekintetében szerződést kötni. Továbbá úgy dönt, hogy az
ajánlatkérések megindíthatók.
Az ajánlatkérést felhívást a piaci ár alátámasztásához az alábbi gazdasági szereplők részére
kell megküldeni:
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3
Cégjegyzékszám:09 09 003553
Adószám:11159782-2-09
SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Táncsics M. utca 10.
Cégjegyzékszám:09 09 012073
Adószám:13609472-2-09
RENO-VAKO Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Dorogi M. u. 13.
Cégjegyzékszám:09 09 008612
Adószám:12794582-2-09

1

Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a Debköz Közbeszerzés
Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési felhívásoknak megfelelően a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.

Határidő:
Felelős:

2019. június 15.
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonta hiteléül:
Nádudvar, 2019. 06. 12.

1. melléklet a 97/2019. (VI.12.) Ök. számú határozathoz

2

Ajánlatkérési felhívás inhouse szervezet részére
AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS
Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Beke Imre polgármester
Tárgya: Ajánlatkérési felhívás a „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” című
TOP-1.21-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében turisztikai rendezvénytér
kialakítása kivitelezési feladatainak ellátása
Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Beke Imre polgármester, ezúton kérek árajánlatot az „Turisztikai rendezvénytér
kialakítása Nádudvaron” című TOP-1.21-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt
keretében, turisztikai rendezvénytér kialakítása kivitelezési feladatainak ellátására.
Ajánlatkérő a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján az Önök szervezetével, mint in-house
szervezettel kíván az ajánlatkérés tárgya tekintetében szerződést kötni.
Az árajánlat tárgyát képező műszaki-szakmai tartalom pontos meghatározása:
Turisztikai rendezvénytér kialakítása az alábbi költségvetések és tervdokumentáció szerint:
- Kiviteli tervdokumentáció elektromos
- Kiviteli tervdokumentáció építész
- Kiviteli tervdokumentáció környezetrendezés
- Kiviteli tervdokumentáció statika
- Költségvetés elektromos
- költségvetés építész
- Költségvetés környezetrendezés
A kötendő megbízási szerződés feltételeit az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
a) A vállalkozás szerződés időtartama, a szerződés kötéstől 10 hónap
b) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő számára az ajánlati ár 30%-ának mértékéig előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja.
c) Az Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 részszámlát és 1
végszámlát fogad be. A benyújtott számlákat Ajánlatkérő 30 napon belül fizeti meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az
elmúlt 10 évben befejezett szerződéssel, amely tartalmazott 1 db épület építés és/vagy
felújítás és/vagy bővítés kivitelezést, illetve amennyiben nem rendelkezik a jelen
ajánlatkérés alapján létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges a 266/2013 (VII.1.)
Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
Ezen előírásokra vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlattételi adatlapon nyilatkozatot
szükséges tennie. Amennyiben a nyilatkozatot ajánlattevő nem teszi meg, úgy ajánlata
érvénytelennek minősül.
Kérem, lehetőség szerint legyenek szívesek a fentebbi tartalomra, a mellékelt ajánlattételi
adatlap kitöltésével 2019. ……….. …. napja 16:00 óráig árajánlatot adni személyesen,
vagy postai úton vagy e-mail formájában az alábbi elérhetőségeken:
Postacím:
DEBKÖZ Közbeszezrés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. (a személyes
leadás is itt lehetséges)
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E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu.
Az árajánlatnak tartalmaznia szükséges a nettó, áfa és bruttó bontást, illetve az árajánlat
érvényességi idejét. Kérjük továbbá, hogy a kiadott költségvetéseket is szíveskedjenek
benyújtani árazott formában. Az ajánlatoknak legalább 60 napig érvényesnek kell lennie.
Kérem, hogy a fentebb megfogalmazottak alapján adja meg árajánlatát.

Nádudvar, 2019. ……………..
Tisztelettel:
………………………………………………..

Beke Imre
polgármester

2. melléklet a 97/2019. (VI.12.) Ök. számú határozathoz
Ajánlatkérési felhívás piaci ár alátámasztásához
AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS
Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Beke Imre polgármester
Tárgya: Ajánlatkérési felhívás a „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” című
TOP-1.21-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében turisztikai rendezvénytér
kialakítása kivitelezési feladatainak ellátása
Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Beke Imre polgármester, ezúton kérek árajánlatot az „Turisztikai rendezvénytér
kialakítása Nádudvaron” című TOP-1.21-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt
keretében, turisztikai rendezvénytér kialakítása kivitelezési feladatainak ellátására.
Ajánlatkérő a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján in-house szervezettel kíván az
ajánlatkérés tárgya tekintetében szerződést kötni. Jelen ajánlatkérési felhívás ennek alapján
indikatív árajánlat (piaci ár alátámasztása céljából) bekérésére irányul, és ezen ajánlatkérés
alapján az Ajánlatkérő számára szerződéskötési kötelezettség nem származik.

Az árajánlat tárgyát képező műszaki-szakmai tartalom pontos meghatározása:
Turisztikai rendezvénytér kialakítása az alábbi költségvetések és tervdokumentáció szerint:
- Kiviteli tervdokumentáció elektromos
- Kiviteli tervdokumentáció építész
- Kiviteli tervdokumentáció környezetrendezés
- Kiviteli tervdokumentáció statika
- Költségvetés elektromos
- költségvetés építész
- Költségvetés környezetrendezés.
A kötendő megbízási szerződés feltételeit az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
d) A vállalkozás szerződés időtartama, a szerződés kötéstől 10 hónap
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e) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő számára az ajánlati ár 30%-ának mértékéig előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja.
f) Az Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 részszámlát és 1
végszámlát fogad be. A benyújtott számlákat Ajánlatkérő 30 napon belül fizeti meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az
elmúlt 10 évben befejezett szerződéssel, amely tartalmazott 1 db épület építés és/vagy
felújítás és/vagy bővítés kivitelezést, illetve amennyiben nem rendelkezik a jelen
ajánlatkérés alapján létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges a 266/2013 (VII.1.)
Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
Ezen előírásokra vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlattételi adatlapon nyilatkozatot
szükséges tennie. Amennyiben a nyilatkozatot ajánlattevő nem teszi meg, úgy ajánlata
érvénytelennek minősül.
Kérem, lehetőség szerint legyenek szívesek a fentebbi tartalomra, a mellékelt ajánlattételi
adatlap kitöltésével 2019. ……….. …. napja 16:00 óráig árajánlatot adni személyesen,
vagy postai úton vagy e-mail formájában az alábbi elérhetőségeken:
Postacím:
DEBKÖZ Közbeszezrés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. (a személyes
leadás is itt lehetséges)
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu.
Az árajánlatnak tartalmaznia szükséges a nettó, áfa és bruttó bontást, illetve az árajánlat
érvényességi idejét. Kérjük továbbá, hogy a kiadott költségvetéseket is szíveskedjenek
benyújtani árazott formában. Az ajánlatoknak legalább 60 napig érvényesnek kell lennie.
Kérem, hogy a fentebb megfogalmazottak alapján adja meg árajánlatát.
Nádudvar, 2019. ……………..
Tisztelettel:
……………………………………….
polgármester
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Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. junius 12-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2019. (VI.12.) Ök.sz.
határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld város kialakítása Nádudvaron”
című TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az Emőd I. tó
környezetében elvégzendő kivitelezési feladatok ellátására tárgyában a DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója által készített, a
határozat mellékletei szerinti ajánlatkérési felhívásokat (1. melléklet in-house szervezet
részére kiküldendő, 2. melléklet piaci ár alátámasztásához kiküldendő) jóváhagyja, és úgy
dönt, a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján - tekintettel a Kbt. 9. § (2) bekezdésére - TVG
Nádudvari Települést Működtető és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint inhouse szervezettel kíván az ajánlatkérés tárgya tekintetében szerződést kötni. Továbbá úgy
dönt, hogy az ajánlatkérések megindíthatóak.
Az ajánlatkérést felhívást a piaci ár alátámasztásához az alábbi gazdasági szereplők részére
kell megküldeni:
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3
Cégjegyzékszám:09 09 003553
Adószám:11159782-2-09
SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Táncsics M. utca 10.
Cégjegyzékszám:09 09 012073
Adószám:13609472-2-09
RENO-VAKO Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4150 Püspökladány, Dorogi M. u. 13.
Cégjegyzékszám:09 09 008612
Adószám:12794582-2-09

1

Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy értesítse a Debköz Közbeszerzés
Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési felhívásoknak megfelelően a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.

Határidő:
Felelős:

2019. június 15.
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2019. 06. 12.

1. melléklet a 98/2019. (V.12.) Ök. számú határozathoz
2

Ajánlatkérési felhívás inhouse szervezet részére

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS
Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Beke Imre polgármester
Tárgya: Ajánlatkérési felhívás a „Zöld város kialakítása Nádudvaron” című TOP-2.1.2.-15HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az Emőd I. tó környezetében elvégzendő
kivitelezési feladatok ellátására
Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Beke Imre polgármester, ezúton kérek árajánlatot az „Zöld város kialakítása
Nádudvaron” című TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Emőd I. tó környezetében elvégzendő kivitelezési feladatok ellátására. Ajánlatkérő a Kbt. 9. §
(1) bekezdés h) pontja alapján az Önök szervezetével, mint in-house szervezettel kíván az
ajánlatkérés tárgya tekintetében szerződést kötni.
Az árajánlat tárgyát képező műszaki-szakmai tartalom pontos meghatározása:
Turisztikai rendezvénytér kialakítása az alábbi költségvetések és tervdokumentáció szerint:
- Kiviteli tervdokumentáció zsilip
- Kiviteli tervdokumentáció sétány és parkolók
- Kiviteli tervdokumentáció környezetrendezés
- Költségvetés zsilip
- költségvetés sétány és parkolók
- Költségvetés környezetrendezés
A kötendő megbízási szerződés feltételeit az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
a) A vállalkozás szerződés időtartama, a szerződés kötéstől 6 hónap
b) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő számára az ajánlati ár 30%-ának mértékéig előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja.
c) Az Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 részszámlát és 1
végszámlát fogad be. A benyújtott számlákat Ajánlatkérő 30 napon belül fizeti meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az
elmúlt 10 évben befejezett szerződéssel, amely tartalmazott mélyépítési munkák
kivitelezését, illetve amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlatkérés alapján létrejövő
szerződés teljesítéséhez szükséges a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Ezen előírásokra vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlattételi adatlapon nyilatkozatot
szükséges tennie. Amennyiben a nyilatkozatot ajánlattevő nem teszi meg, úgy ajánlata
érvénytelennek minősül.
Kérem, lehetőség szerint legyenek szívesek a fentebbi tartalomra, a mellékelt ajánlattételi
adatlap kitöltésével 2019. ……….. …. napja 16:00 óráig árajánlatot adni személyesen,
vagy postai úton vagy e-mail formájában az alábbi elérhetőségeken:
Postacím:
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. (a személyes
leadás is itt lehetséges)
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu.
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Az árajánlatnak tartalmaznia szükséges a nettó, áfa és bruttó bontást, illetve az árajánlat
érvényességi idejét. Kérjük továbbá, hogy a kiadott költségvetéseket is szíveskedjenek
benyújtani árazott formában. Az ajánlatoknak legalább 60 napig érvényesnek kell lennie.
Kérem, hogy a fentebb megfogalmazottak alapján adja meg árajánlatát.
Nádudvar, 2019. ……………..

Tisztelettel:
………………………………………………..

Beke Imre
polgármester
2. melléklet a 98/2019. (VI.12.) Ök. számú határozathoz
Ajánlatkérési felhívás piaci ár alátámasztásához

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS
Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Beke Imre polgármester
Tárgya: Ajánlatkérési felhívás a „Zöld város kialakítása Nádudvaron” című TOP-2.1.2.-15HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az Emőd I. tó környezetében elvégzendő
kivitelezési feladatok ellátására
Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Beke Imre polgármester, ezúton kérek árajánlatot az „Zöld város kialakítása
Nádudvaron” című TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében, az
Emőd I. tó környezetében elvégzendő kivitelezési feladatok ellátására. Ajánlatkérő a Kbt. 9. §
(1) bekezdés h) pontja alapján in-house szervezettel kíván az ajánlatkérés tárgya tekintetében
szerződést kötni. Jelen ajánlatkérési felhívás ennek alapján indikatív árajánlat (piaci ár
alátámasztása céljából) bekérésére irányul, és ezen ajánlatkérés alapján az Ajánlatkérő
számára szerződéskötési kötelezettség nem származik.
Az árajánlat tárgyát képező műszaki-szakmai tartalom pontos meghatározása:
Turisztikai rendezvénytér kialakítása az alábbi költségvetések és tervdokumentáció szerint:
- Kiviteli tervdokumentáció zsilip
- Kiviteli tervdokumentáció sétány és parkolók
- Kiviteli tervdokumentáció környezetrendezés
- Költségvetés zsilip
- költségvetés sétány és parkolók
- Költségvetés környezetrendezés
A kötendő megbízási szerződés feltételeit az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
d) A vállalkozás szerződés időtartama, a szerződés kötéstől 6 hónap
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e) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő számára az ajánlati ár 30%-ának mértékéig előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja.
f) Az Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 részszámlát és 1
végszámlát fogad be. A benyújtott számlákat Ajánlatkérő 30 napon belül fizeti meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az
elmúlt 10 évben befejezett szerződéssel, amely tartalmazott mélyépítési munkák
kivitelezését, illetve amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlatkérés alapján létrejövő
szerződés teljesítéséhez szükséges a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Ezen előírásokra vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlattételi adatlapon nyilatkozatot
szükséges tennie. Amennyiben a nyilatkozatot ajánlattevő nem teszi meg, úgy ajánlata
érvénytelennek minősül.
Kérem, lehetőség szerint legyenek szívesek a fentebbi tartalomra, a mellékelt ajánlattételi
adatlap kitöltésével 2019. ……….. …. napja 16:00 óráig árajánlatot adni személyesen,
vagy postai úton vagy e-mail formájában az alábbi elérhetőségeken:
Postacím:
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. (a személyes
leadás is itt lehetséges)
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu.
Az árajánlatnak tartalmaznia szükséges a nettó, áfa és bruttó bontást, illetve az árajánlat
érvényességi idejét. Kérjük továbbá, hogy a kiadott költségvetéseket is szíveskedjenek
benyújtani árazott formában. Az ajánlatoknak legalább 60 napig érvényesnek kell lennie.
Kérem, hogy a fentebb megfogalmazottak alapján adja meg árajánlatát.
Nádudvar, 2019. ……………..
Tisztelettel:
………………………………………………..

Beke Imre
polgármester
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Kivonat

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. junius 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2019. (VI.12.) önkormányzati számú
határozata:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy maradjon az eredeti elképzelés
a „Málenkij robot” -ra elhurcolt nádudvariaknak emléket állitó emlékkő testület által elfogadott
85/2019. (V.30.) önkormányzati számú számú határozata azzal, hogy a 3. sz. pontját hatályon kívül
helyezi.

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

