JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. június 18-án du. 16,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
rendkívüli ülésének alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Ifj.Csendes Ferenc ,
Kovács Zsolt,
Rásó Tibor képviselők

Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Juhász Sándor és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalja:
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Napirendi pontok:
1./ Vállalkozási szerződés a Nádudvari Napfény óvoda bővítési és rekonstrukciós
kivitelezési munkáihoz (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023) kapcsolódó kiegészítő
kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének
kiválasztása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 4/2014 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Különfélék.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vállalkozási szerződés a Nádudvari Napfény óvoda bővítési és rekonstrukciós
kivitelezési munkáihoz (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023) kapcsolódó kiegészítő
kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének
kiválasztása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Napfény óvoda bővítési és
rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023) kapcsolódó
kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes
ajánlattevőjének kiválasztására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vállalkozási szerződés a
Nádudvari Napfény óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz (ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023) kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett
értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a NÁDÉP Építőipari és
Kereskedelmi Szolgáltató Kft. - t (41811 Nádudvar, Bem J. u. 3/30.) hirdeti ki nyertes
ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: nettó 29.884.394-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges intézkedések
megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést az Összegzés megküldését követően kösse meg a NÁDÉP Kft.
ügyvezetőjével.
Határidő:
Felelős:

2014. június 20.
Beke Imre polgármester

2

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2014. (VI.18.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vállalkozási szerződés a
Nádudvari Napfény óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz (ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023) kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett
értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a NÁDÉP Építőipari és
Kereskedelmi Szolgáltató Kft. - t (41811 Nádudvar, Bem J. u. 3/30.) hirdeti ki nyertes
ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: nettó 29.884.394-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges intézkedések
megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést az Összegzés megküldését követően kösse meg a NÁDÉP Kft.
ügyvezetőjével.
Határidő:
Felelős:

2014. június 20.
Beke Imre polgármester

2./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 4/2014 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014 (II.13.) önkormányzati
rendelet módosítása, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014.
(II.13.) önkormányzati rendelet – módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.13.) önkormányzati
rendelet – módosítását 6 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az
alábbiak szerint:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014 (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 45. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014 (II.13.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 5. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
(2) A rendelet 10. § (1) bekezdésében a (2) bekezdés szerinti tartalommal szövegrészt
hatályon kívül helyezi.
(3) A rendelet 10. § (2) és (3) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
(4) A rendelet 12. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
(5) A rendelet 16. § (6)-(8) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési
feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi felhívásának
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari „Kövy Sándor Általános
Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú
projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi
felhívásának módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vállalkozási szerződés a
nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére
vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi felhívásának a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési
tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás módosítását
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

Melléklet a

/2014.

(

) Ök. sz. határozathoz

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
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NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK16249
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:
Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik Rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
363130512 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
……………………….
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
Nem kérünk ellenőrzést
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Nádudvar Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő út 119
Város/Község
Nádudvar

Postai irányítószám:
4181

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 54529010

Címzett:
Béke Imre polgármester
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu

Fax:
+36 54480256

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
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[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés
g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

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

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
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I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az
A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Szolgáltatás
megrendelés

[ ] Részletvétel

Szolgáltatási kategória
száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[] Ezek
kombinációja

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye:
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, Nádudvar, Fő út 137-141. érintett
helyszínrajzi szám 1/2;
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

VAGY
(adott esetben) maximális létszám
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha
ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 45200000-9
45210000-2
45212500-1
45214200-2
45212222-8
71240000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
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II. 2) SZERZŐDÉS

SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és
opciót beleértve)
A nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzése
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala IR-000093410/2013 iratazonosító számon kiadott és
2013.05.04-én jogerőre emelkedett építési engedélyében, a kiviteli
tervdokumentációban, valamint az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek
szerint.
A projekt keretében az ún. új iskola I. és II. emeletének, a meglévő konyhai rész
valamint a sportcsarnok teljes körű energetikai felújítására (homlokzati nyílászáró
csere, homlokzati hőszigetelés, szekunder oldali fűtés korszerűsítése, elektromos
rendszer korszerűsítése) kerül sor. Ezen túlmenően az iskola oktatási részének I. és
II. emeletén a vizesblokkok felújítása, illetve a tantermek padló burkolatának
rekonstrukciója is megvalósul (a közlekedők padlóburkolására, más projekt
keretében került sor). Felújításra kerül a kistornaterem és a sportcsarnok
sportpadlója. A pályázat kiemelt céljához kapcsolódóan sor kerül a fent ismertetett
energetikai és sportpadló burkolat felújításon túlmenően a sportcsarnokhoz
kapcsolódó öltözői blokk építésére. Ez az öltözői blokk a minimális 2 öltözőt, a
hozzá tartozó vizes helyiségekkel, orvosi rendelőt és egy testnevelői irodát foglal
magába. Konyhai rekonstrukció keretében a meglévő konyha helyiségek
átépítésére és bővítésére kerül sor, teljes konyhatechnológiai korszerűsítéssel. A
projektben az étterem bővítése is megtörténik. A projekthez kapcsolódóan sor kerül
az ingatlanhoz tartozó megfelelő számú parkolóhely és közlekedő utak
kialakítására, valamint az iskolaudvar zöldterületi fejlesztésére.
A megvalósítandó műszaki tartalom: (a mennyiségek tájékoztató jellegűek)
- meglévő épület beépített alapterülete: 4598,30 m2
- ebből átalakítással érintett alapterület: 259,91 m2
- bővítmény alapterülete: 396,97 m2
- aszfaltozott belső út építése: 1.090,00 m2
- beton térkő burkolat építése: 680,00 m2
- gyepesítés, gyepfelújítás: 1.600 m2
A tárgyi létesítmény a 1997. évi LXXVIII. Tv 2.§ 9. pontjában foglaltak alapján
közhasználatú építménynek minősül.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a
dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, a rendelkezésre álló
engedély, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi,
illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési munka elvégzésén túl, a
megvalósulási terv elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzéséhez
szükséges dokumentáció elkészítése.
A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítmény használatba
vételre alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása és a használatbavételi
engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, és Megrendelő
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részére történő átadása.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat
az iskola folyamatos működése mellet, az iskola működését legkisebb mértékben
zavarva kell megvalósítani, így a munkaterület átadása szakaszosan történik.
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes
műszaki információkat a Közbeszerzési Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.
A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható tevékenységet illetve ennek
megfelelően támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nem tartalmaz.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 363130512 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
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III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A

SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő nyertes Ajánlattevőnek felróható okból
történő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a szerződés
szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,05 %-ának
megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési
kötelezettség összegének felső határa a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért 60
naptári napig érvényesíti, az ezt meghaladó késedelmet súlyos
szerződésszegésnek minősíti, és jogosult Ajánlattevő teljesítési biztosítékénak
lehívására.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: a
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a
Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti időpontban rendelkezésre bocsátva, a Kbt. 126 §
(6) bekezdés a) pont (az ajánlattevőként szerződő fél választása) szerinti formában,
illetve módon.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: a szerződés
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a Kbt. 126. §
(4) bekezdése szerinti időpontban rendelkezésre bocsátva, a Kbt. 126 § (6)
bekezdés a) pont (az ajánlattevőként szerződő fél választása) szerinti formában,
illetve módon.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállási idő: a teljes körű jótállás időtartama: 60 hónap
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő előleg (a szerződés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő összeg) kifizetését kérheti. Amennyiben Ajánlattevő
előlegigényléssel él, úgy köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára – a Nemzetgazdasági miniszter - szóló, előleg-visszafizetési biztosítékot
nyújtani a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapján.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011
(I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglalt biztosítéki formában (a
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
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garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként) vagy a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetve módon
(óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel)
Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásának
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Egyéb rendelkezés: Amennyiben a fenntartható fejlődést szolgáló elvárás nem
teljesül vagy hibásan teljesül, Ajánlatkérő ebből származó kárát teljes mértékben
áthárítja ajánlattevőre.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti - a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött, a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött és az
előleg-visszafizetési - biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés támogatás szempontjából elszámolható költségének finanszírozása
100,000000 %-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból az ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 számú elnyert
pályázat keretében történik.
A projekt bruttó finanszírozású.
A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A projekt a közvetlen szállítói finanszírozású.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint.
A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák
és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől, illetve amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz
igénybe - a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, szállítói kifizetés keretében
kerülnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállítói kifizetés feltételei és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) és a Kbt. 130. §
(5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák átutalással, szállítói kifizetés
keretében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek megfelelően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban és a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre. A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdésében g) pontja szerinti ellenszolgáltatás, azaz a fővállalkozói
teljesítés ellenértéke, a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2), továbbá a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállítói kifizetés feltételei miatt 30 napos halasztott fizetéssel kerül
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kiegyenlítésre.
A vállalkozási díj kifizetése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelő
ütemezéssel történik. A részszámlák és a végszámla kizárólag az ajánlatkérő által
elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolás alapján nyújtható be a Projekt
mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban.
Ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a
sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén)
benyújtására ad lehetőséget. Részszámla kiállítására a szerződés szerinti áfa
nélkül számított vállalkozói díj 25 %-át, 60 %-át illetve 90 %-át elérő megvalósult
teljesítés esetén van lehetőség, összege az egyösszegű ajánlati ár (szerződés
szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj) első részszámla esetén 25 %-a,
második részszámla esetén 35 %-a, a harmadik részszámla esetén 30 %-a. A
végszámla összege az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti áfa nélkül
számított vállalkozói díj) 10 %-a. A részszámla összegét az Ajánlatkérő által
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően
kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az
igazolás kiadására a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek
irányadók.
A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért
a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított
ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ÁFÁ-t az ajánlatkérőként
szerződő fél fizeti meg.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő előleg kifizetését kérheti (maximum a szerződés elszámolható
összegének 30%-a.) A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28)
Korm. rendelet 57/A. § (2)-(4) és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés
céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó az Előleget, az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles
visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak az előleg
mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg
visszafizetésre nem kerül, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (6)
pontjában foglaltakra is.
A számlázásra és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket a
Dokumentáció tartalmazza.
Az ÉAOP projektek elszámolhatósági időszakának végére tekintettel a KSZ
2015.06.30-ig tud számlát kifizetni.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
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Ajánlatkérő nyertesség esetére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Fenntartható fejlődést szolgáló elvárások:
- Zöldbeszerzés: Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák
során
továbbá
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek az EMAS vagy ISO 9001:2008
minőségirányítási valamint EMAS vagy ISO 14001:2004 környezetvédelmi vezetési
rendszernek megfelelően kell eljárnia.
A különleges feltételekre vonatkozó részletes előírásokat, a vállalások igazolási
módjait a Vállalkozási szerződés tartalmazza.
III.2) RÉSZVÉTELI

FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére
vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem
magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
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A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak jelen felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
A kizáró okok igazolása tekintetében – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők
esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2013. évi 141. szám; 2013.
november 29.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
A kizáró okok igazolása tekintetében – az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében - irányadó a
Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolására az alábbi dokumentumokat
kell becsatolnia és az ennek megfelelő
alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
P.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
alapján csatolnia kell az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó
saját vagy jogelődje, számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját
mellékletek nélkül (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben
az előírt időszakról szóló beszámolók a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetőek, a beszámoló csatolása
nem szükséges, a beszámoló adatait
Ajánlatkérő ellenőrzi.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. Ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti
évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján a mérleg
szerinti eredménye egy évnél többször
negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdés alkalmazásában a később
létrejött gazdasági szereplők esetén a
működés ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (magasépítési tevékenységből)
származó árbevétele nem éri el az
általános forgalmi adó nélkül számított
360.000.000 HUF-ot.

A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet
14. § (2) bekezdése szerinti esetben
ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte
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meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési
tevékenységből) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (3) bekezdése alapján, ha az
ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.
ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.
P.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 (három) üzleti év
közbeszerzés tárgyából (magasépítési
tevékenységből) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.

P.2. Az ajánlattevőnek az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3
(három) üzleti évben összesen elért
közbeszerzés tárgyából (magasépítési
tevékenységből) származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele
nem éri el a vizsgált 3 (három) évben
összesen az általános forgalmi adó nélkül
számított 360.000.000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.
A P.1. pont alkalmassági feltételei
kizárólag egyenként vonatkoztathatók a
gazdasági szereplőkre, így közös
ajánlattevők esetén elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül legalább az egyik
ajánlattevő megfelel tekintettel a Kbt. 55.§
(4) bekezdésére.
A P.2. pont alkalmassági
minimumkövetelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.
Amennyiben Ajánlattevő a P.1.; P.2.
pontokban előírt alkalmassági
követelménynek más szervezet
kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak
szerint kezeként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért. (Kbt. 55. § (6)
bekezdés c) pontja)

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét a P2.) pont vonatkozásában a
310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14.
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§ (3) bekezdésében foglaltakra.
Ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített Kr. 14.§
(1) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő az (1)
bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. (Kr.
14.§ (4a) bekezdés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott
esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására az
alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő
alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Ha az ajánlattevő eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5
(öt) évben műszaki átadás-átvétellel
lezárva nem teljesített

- legalább 1 db, közhasználatú épület
együttesen végzett épület bővítési és
épület felújítási munkák elvégzésére
M.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
irányuló építési szerződést mely
rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja
szerződés ellenértéke elérte vagy
alapján az eljárást megindító felhívás
meghaladta a nettó 360.000.000 HUF –ot,
feladásától visszafelé számított 5 (öt)
és a szerződés teljesítése az intézmény
évben teljesített és műszaki átadásfolyamatos működése közben valósult
átvétellel lezárult építési szerződéseinek meg
ismertetése a 310/2011. (XII. 23.)
és
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében
- a felújítással érintett épületrész
meghatározott formában igazolva.
alapterülete elérte vagy meghaladta a
Az igazolásban meg kell adni:
legalább 250 m2-t, és a felújítás magában
- a megépített létesítmény
foglalt homlokzati hőszigetelést és
megnevezését,
homlokzati nyílászáró cserét is
- az elvégzett munkák felsorolását,
és
leírását (olyan részletességgel, hogy a
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minimumkövetelményeknek való
megfelelőség egyértelműen
megállapítható legyen, a referencia
igazolásban egyértelműen, kerüljön
feltüntetésre a referencia szerződés
keretében teljesített, a felújítással
érintett épületrész alapterülete);
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- közös vállalkozásként teljesített
szerződés esetén a tagok által teljesített
ellenszolgáltatások összegeit, és a
tagok által külön-külön teljesített
műszaki tartalom meghatározását,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontját
- a szerződést kötő másik fél nevét,
címét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. (Kr. 15. § (2) bek.
a) pont).

- a bővítmény alapterülete elérte a 350
m2-t.
(A felújítással érintett épületrész
alapterületébe, a bővítés során kialakított
épületrész alapterülete nem számítandó
bele)
Ajánlatkérő, közhasználatú építményként,
az 1997. évi LXXVIII. Tv 2.§ 9. pontjában
meghatározott építménytípusokat fogadja
el.

Amennyiben Ajánlattevő az M.1. pontban
előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, akkor ebben az esetben
az a szervezet, amelynek korábbi
teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerint az
alkalmasság igazolásához az ajánlattevő
felhasználta, a szerződés teljesítése során
a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint
A bemutatásnak a jogszabályi
kezeként felel az ajánlattevő teljesítése
minimumon túl tartalmaznia kell
azon részének elmaradásával vagy hibás
minden olyan adatot, amiből az
teljesítésével összefüggésben az
alkalmasság egyértelműen
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért,
megállapítható.
amelyre vonatkozóan az ajánlattevő
alkalmasságát a korábbi teljesítések
Ha a nyertes közös ajánlattevőként
bemutatása igazolta.
teljesített építési beruházásra vonatkozó A kért referencia a szerződés
referencia igazolás nem állítható ki az
teljesítésének egészére vonatkozó
egyes ajánlattevők által végzett munkák alkalmasságot igazol.
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
(A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.
referencia igazolást bármelyik, a
§ (2) bekezdés)
teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás
egésze tekintetében köteles elfogadni,
feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által
végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ebben az esetben a referencia
igazolásból – a kötelező tartalmi
elemeken túl - a fenti kritériumoknak is
(úgy mint, a teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia
igazolás kiállítható-e az egyes
ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges

M.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
legalább az alábbi végzettséggel,
képzettséggel rendelkező szakemberekkel
(egy szakember egyidejűleg csak egy
pozícióra jelölhető):
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felelősségvállalása mellett történt-e
valamint az igazolást benyújtó
ajánlattevő által végzett teljesítés
aránya) egyértelműen ki kell derülniük!
(A referencia igazolásnak, az
alkalmasságnak való megfelelést
egyértelműen tartalmazniuk kell.)
M.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése e) pontja
alapján azon szakemberek
(szervezetek), – különösen a minőségellenőrzésért felelősök - megnevezése,
végzettségének és/vagy
képzettségének, szakmai
tapasztalatának ismertetése, akik az
építési beruházás teljesítésébe
bevonásra kerülnek.
Ezen szakemberek tekintetében
csatolandó a szakmai tapasztalatot
ismertető, aláírt szakmai önéletrajz,
rendelkezésre állási nyilatkozat,
valamint a szakemberek végzettséget
igazoló dokumentum egyszerű
másolata.
(A dokumentumoknak az
alkalmasságnak való megfelelést
egyértelműen tartalmazniuk kell.)

M.2.1. építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész szerinti MV-É szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel,
és
- legalább 3 éves magasépítési kivitelezési
szakmai gyakorlattal,
M.2.2. építménygépészeti szakági
építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész szerinti MV-ÉG szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel,
és
- legalább 3 éves épületgépészeti
kivitelezési szakmai gyakorlattal,
M.2.3. építményvillamossági szakági
építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész szerinti MV-ÉV szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel,
és
- legalább 3 éves épületvillamossági
kivitelezési szakmai gyakorlattal,
M.2.4.
Minőségirányítási vezető (1 fő) aki
rendelkezik:
- felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
minőségügyi mérnöki végzettséggel
és
- legalább 3 éves a fent előírt végzettsége
(minőségügyi szakmérnök) szerinti
szakmai gyakorlattal,
M.2.5.
Munkavédelmi koordinátor (1 fő) aki
rendelkezik:
- felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
munkavédelmi szakmérnök végzettséggel
és
- legalább 3 éves a felsőfokú
munkavédelmi végzettségét/képesítését
követően megszerzett munkavédelmi
szakmai gyakorlattal.
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Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, a
névjegyzék/kamarai számot Ajánlattevő
megadhatja.
A kért szakemberek esetében amennyiben
a hivatkozott rendelet hatálybalépése előtt
a szakember már rendelkezett a
jogosultsággal, és az, az ajánlat
beadásának időpontjában érvényes,
akkor a jogosultság megszerzésekor
hatályos rendelet szerinti végzettség is
elfogadott.
M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkeznek az
előző három naptári évben évenként
(2011; 2012; 2013) legalább 30 fő éves
átlagos statisztikai állományi létszámmal,
melyből legalább 25 fő fizikai éves átlagos
statisztikai állományi létszám, és
legalább 1 fő vezető tisztségviselő
létszámmal.

Az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.

M.3. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése d) pontja
alapján az előző három naptári év
(2011; 2012; 2013) éves átlagos
statisztikai állományi, fizikai éves
átlagos statisztikai állományi
létszámáról és vezető tisztségviselőinek
létszámáról készült kimutatását.
Ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített Kr. 15. §
(2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a
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megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő a Kr. 15. § (2)
bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. (Kr.
17. § (1a) bek.).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES

FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van
kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ

ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma
vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott
esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002
V.3) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton
történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen
[ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció - előzetes, írásban (faxon vagy e-mail-en történő) bejelentkezést
követően - munkanapokon 9:00-14:00 óra között (az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között) személyesen átvehető az ajánlatkérő
nevében eljáró Matrix Audit Kft (Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3)
bekezdése az irányadó. Az előbbiekben Megadott időpontokban a dokumentációba
való betekintésre van lehetőség. Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt
a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus adathordozón (DVD-n)
bocsájtja ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele.
A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
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képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3.
pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak:
III.2.2.) P.1. - P.2. pont
III.2.3.) M.1. – M.3. pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek
összege 2.000.000 HUF; azaz Kettőmillió Forint.
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (Nádudvar Város
Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Nádudvari Fiókjánál (4181 Nádudvar Fő út 119.)
vezetett 11738149-15373670-00000000 számú számlájára) történő befizetéssel
(átutalással), vagy az előírt összeggel azonos összegű bank vagy biztosító által
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje
azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát
követő 1. munkanapon a biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének
végéig.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként
benyújtandó:
• a befizetést vagy az átutalást igazoló dokumentummal (eredeti vagy egyszerű
másolati), vagy
• bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. § (5) bekezdésében
foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítéknak tartalmaznia kell,
hogy az ajánlati kötöttség bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése
esetén az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
[ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra, azzal,
hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás. (Kbt. 67. §(5) bek.).
2.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
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a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult
személy írta alá.
- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
3.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni.
A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is csatolandóak! Az alvállalkozó alatt a
Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5)
bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Szerződéskötéshez szükséges jogosultságok:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt szakembereknek a szerződéskötés
időpontjáig és a szerződés teljes időtartamában rendelkezniük kell az alábbi
jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel:
- az AF M.2.1. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-É;
- az AF M.2.2. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-ÉG;
- az AF M.2.3. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-ÉV;
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról,
hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt
vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során
fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba
vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt.
124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell.
7.) Az ajánlatok benyújtása:
- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. Debrecen, Poroszlay u. 27.
- Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2014/………… 11:00 óra
- Az ajánlatokat írásban és zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban,
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továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban (CD/DVD teljesen kész papír alapú ajánlat beszkennelve, (a beárazott
költségvetést (excel formátumban is) kell benyújtani, az ajánlattételi felhívás - A.III
mellékletében - megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi
határidő lejártáig.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
- Amennyiben papír alapú és az elektronikus másolati példány között eltérés van,
úgy ajánlatkérő papír alapú példányt tekinti irányadónak.
- A papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is
tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az
ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – KIVITELEZÉS - „Kövy
Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” - ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002
valamint "Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!".
8.) Fordítás:
Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3).
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
9.) Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció
tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt.
54.§ (1) bek.)
10.) Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek referenciák esetében a teljesítéssel érintett naptári év
fordulónapján, árbevétel és mérlegadatok esetében az adott üzleti év
fordulónapján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által,
referenciák esetében,a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján, árbevétel és
mérlegadatok esetében az adott üzleti év fordulónapján árfolyamon számított
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
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11.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt.
94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogi feltételek fennállnak –
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
12.) Felelősségbiztosítás: a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 9. §-ban
foglaltaknak megfelelően, nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítási (CARContractors’ALL Risk, felelősségbiztosítás) szerződést kell kötnie vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi projektre vonatkozóan, legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára
minimum
30.000.000 HUF/év és minimum 10.000.000 HUF/káreseményenként.
13.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha Ajánlatkérő bármely okból a
projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.
14.) Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) és a Kbt. 122. § (5)
bekezdésben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkészítési időszakban Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez Ajánlattevők
számára.
A helyszíni bejárás időpontja: 2014……………. 10:00 óra.
Találkozás helye: Nádudvar, Fő u. 137-141. Kövy Sándor Általános Iskola
Zsibongó
15.) Irányadó idő: Az az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság P.1.; P.2. pontjaiban illetve a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolása során más
szervezet kapacitására támaszkodik, akkor legkésőbb szerződéskötés időpontjáig
létre kell jönnie a Ptk. LX. Fejezet szerinti kezességi szerződésnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kezességi
szerződés nem jön létre a szerződéskötés időpontjáig, akkor az, az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépését jelenti, a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján
Ajánlatkérő jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel
megkötni a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben
megjelölte.
Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
17.) Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció
szabályozza.
18.) A jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdések
tekintetében a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.), előírásai az irányadóak.
V.5) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2014/………… (év/hó/nap)

29

A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhető be
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
b.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a
kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
B.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
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Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
b.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):

IV) A

MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható) ---------------

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2014. (VI.18.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vállalkozási szerződés a
nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére
vonatkozó közbeszerzés ajánlattételi felhívásának a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési
tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás módosítását
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
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Melléklet a 82/2014. (VI. 18.) Ök. sz. határozathoz
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK16249
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:
Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik Rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
363130512 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
……………………….
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
Nem kérünk ellenőrzést
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Nádudvar Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő út 119
Város/Község
Nádudvar

Postai irányítószám:
4181

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 54529010

Címzett:
Béke Imre polgármester
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu

Fax:
+36 54480256

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
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[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés
g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

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

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
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I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az
A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Szolgáltatás
megrendelés

[ ] Részletvétel

Szolgáltatási kategória
száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[] Ezek
kombinációja

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye:
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, Nádudvar, Fő út 137-141. érintett
helyszínrajzi szám 1/2;
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

VAGY
(adott esetben) maximális létszám
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha
ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 45200000-9
45210000-2
45212500-1
45214200-2
45212222-8
71240000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
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II. 2) SZERZŐDÉS

SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és
opciót beleértve)
A nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzése
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala IR-000093410/2013 iratazonosító számon kiadott és
2013.05.04-én jogerőre emelkedett építési engedélyében, a kiviteli
tervdokumentációban, valamint az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek
szerint.
A projekt keretében az ún. új iskola I. és II. emeletének, a meglévő konyhai rész
valamint a sportcsarnok teljes körű energetikai felújítására (homlokzati nyílászáró
csere, homlokzati hőszigetelés, szekunder oldali fűtés korszerűsítése, elektromos
rendszer korszerűsítése) kerül sor. Ezen túlmenően az iskola oktatási részének I. és
II. emeletén a vizesblokkok felújítása, illetve a tantermek padló burkolatának
rekonstrukciója is megvalósul (a közlekedők padlóburkolására, más projekt
keretében került sor). Felújításra kerül a kistornaterem és a sportcsarnok
sportpadlója. A pályázat kiemelt céljához kapcsolódóan sor kerül a fent ismertetett
energetikai és sportpadló burkolat felújításon túlmenően a sportcsarnokhoz
kapcsolódó öltözői blokk építésére. Ez az öltözői blokk a minimális 2 öltözőt, a
hozzá tartozó vizes helyiségekkel, orvosi rendelőt és egy testnevelői irodát foglal
magába. Konyhai rekonstrukció keretében a meglévő konyha helyiségek
átépítésére és bővítésére kerül sor, teljes konyhatechnológiai korszerűsítéssel. A
projektben az étterem bővítése is megtörténik. A projekthez kapcsolódóan sor kerül
az ingatlanhoz tartozó megfelelő számú parkolóhely és közlekedő utak
kialakítására, valamint az iskolaudvar zöldterületi fejlesztésére.
A megvalósítandó műszaki tartalom: (a mennyiségek tájékoztató jellegűek)
- meglévő épület beépített alapterülete: 4598,30 m2
- ebből átalakítással érintett alapterület: 259,91 m2
- bővítmény alapterülete: 396,97 m2
- aszfaltozott belső út építése: 1.090,00 m2
- beton térkő burkolat építése: 680,00 m2
- gyepesítés, gyepfelújítás: 1.600 m2
A tárgyi létesítmény a 1997. évi LXXVIII. Tv 2.§ 9. pontjában foglaltak alapján
közhasználatú építménynek minősül.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a
dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, a rendelkezésre álló
engedély, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi,
illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési munka elvégzésén túl, a
megvalósulási terv elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzéséhez
szükséges dokumentáció elkészítése.
A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítmény használatba
vételre alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása és a használatbavételi
engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, és Megrendelő
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részére történő átadása.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat
az iskola folyamatos működése mellet, az iskola működését legkisebb mértékben
zavarva kell megvalósítani, így a munkaterület átadása szakaszosan történik.
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes
műszaki információkat a Közbeszerzési Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.
A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható tevékenységet illetve ennek
megfelelően támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nem tartalmaz.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 363130512 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A

SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő nyertes Ajánlattevőnek felróható okból
történő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a szerződés
szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,05 %-ának
megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési
kötelezettség összegének felső határa a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért 60
naptári napig érvényesíti, az ezt meghaladó késedelmet súlyos
szerződésszegésnek minősíti, és jogosult Ajánlattevő teljesítési biztosítékénak
lehívására.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: a
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a
Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti időpontban rendelkezésre bocsátva, a Kbt. 126 §
(6) bekezdés a) pont (az ajánlattevőként szerződő fél választása) szerinti formában,
illetve módon.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: a szerződés
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a, a Kbt. 126. §
(4) bekezdése szerinti időpontban rendelkezésre bocsátva, a Kbt. 126 § (6)
bekezdés a) pont (az ajánlattevőként szerződő fél választása) szerinti formában,
illetve módon.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállási idő: a teljes körű jótállás időtartama: 60 hónap
A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő előleg (a szerződés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő összeg) kifizetését kérheti. Amennyiben Ajánlattevő
előlegigényléssel él, úgy köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára – a Nemzetgazdasági miniszter - szóló, előleg-visszafizetési biztosítékot
nyújtani a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapján.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011
(I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglalt biztosítéki formában (a
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként) vagy a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetve módon
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(óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel)
Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásának
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Egyéb rendelkezés: Amennyiben a fenntartható fejlődést szolgáló elvárás nem
teljesül vagy hibásan teljesül, Ajánlatkérő ebből származó kárát teljes mértékben
áthárítja ajánlattevőre.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti - a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött, a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött és az
előleg-visszafizetési - biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés támogatás szempontjából elszámolható költségének finanszírozása
100,000000 %-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból az ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 számú elnyert
pályázat keretében történik.
A projekt bruttó finanszírozású.
A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A projekt a közvetlen szállítói finanszírozású.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint.
A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák
és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől, illetve amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz
igénybe - a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, szállítói kifizetés keretében
kerülnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállítói kifizetés feltételei és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) és a Kbt. 130. §
(5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák átutalással, szállítói kifizetés
keretében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek megfelelően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban és a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre. A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdésében g) pontja szerinti ellenszolgáltatás, azaz a fővállalkozói
teljesítés ellenértéke, a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2), továbbá a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállítói kifizetés feltételei miatt 30 napos halasztott fizetéssel kerül
kiegyenlítésre.
A vállalkozási díj kifizetése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelő
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ütemezéssel történik. A részszámlák és a végszámla kizárólag az ajánlatkérő által
elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolás alapján nyújtható be a Projekt
mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban.
Ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a
sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén)
benyújtására ad lehetőséget. Részszámla kiállítására a szerződés szerinti áfa
nélkül számított vállalkozói díj 25 %-át, 60 %-át illetve 90 %-át elérő megvalósult
teljesítés esetén van lehetőség, összege az egyösszegű ajánlati ár (szerződés
szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj) első részszámla esetén 25 %-a,
második részszámla esetén 35 %-a, a harmadik részszámla esetén 30 %-a. A
végszámla összege az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti áfa nélkül
számított vállalkozói díj) 10 %-a. A részszámla összegét az Ajánlatkérő által
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően
kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az
igazolás kiadására a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek
irányadók.
A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért
a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított
ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ÁFÁ-t az ajánlatkérőként
szerződő fél fizeti meg.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő előleg kifizetését kérheti (maximum a szerződés elszámolható
összegének 30%-a.) A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28)
Korm. rendelet 57/A. § (2)-(4) és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés
céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó az Előleget, az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles
visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak az előleg
mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg
visszafizetésre nem kerül, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (6)
pontjában foglaltakra is.
A számlázásra és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket a
Dokumentáció tartalmazza.
Az ÉAOP projektek elszámolhatósági időszakának végére tekintettel a KSZ
2015.06.30-ig tud számlát kifizetni.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nyertesség esetére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
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(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Fenntartható fejlődést szolgáló elvárások:
- Zöldbeszerzés: Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák
során
továbbá
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek az EMAS vagy ISO 9001:2008
minőségirányítási valamint EMAS vagy ISO 14001:2004 környezetvédelmi vezetési
rendszernek megfelelően kell eljárnia.
A különleges feltételekre vonatkozó részletes előírásokat, a vállalások igazolási
módjait a Vállalkozási szerződés tartalmazza.
III.2) RÉSZVÉTELI

FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére
vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem
magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak jelen felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
A kizáró okok igazolása tekintetében – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők
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esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2013. évi 141. szám; 2013.
november 29.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
A kizáró okok igazolása tekintetében – az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében - irányadó a
Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolására az alábbi dokumentumokat
kell becsatolnia és az ennek megfelelő
alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
P.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
alapján csatolnia kell az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó
saját vagy jogelődje, számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját
mellékletek nélkül (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben
az előírt időszakról szóló beszámolók a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetőek, a beszámoló csatolása
nem szükséges, a beszámoló adatait
Ajánlatkérő ellenőrzi.
A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet
14. § (2) bekezdése szerinti esetben
ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési
tevékenységből) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított -

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. Ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti
évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján a mérleg
szerinti eredménye egy évnél többször
negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdés alkalmazásában a később
létrejött gazdasági szereplők esetén a
működés ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (magasépítési tevékenységből)
származó árbevétele nem éri el az
általános forgalmi adó nélkül számított
360.000.000 HUF-ot.

P.2. Az ajánlattevőnek az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3
(három) üzleti évben összesen elért
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árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult közbeszerzés tárgyából (magasépítési
igazolni.
tevékenységből) származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele
nem éri el a vizsgált 3 (három) évben
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
összesen az általános forgalmi adó nélkül
14. § (3) bekezdése alapján, ha az
számított 360.000.000 HUF-ot.
ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában
Az előírt alkalmassági követelményeknek
működik, amely tekintetében
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)-(6)
árbevételről szóló nyilatkozat
bekezdésében foglaltak szerint is
benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.
megfelelhet.
ponttal kapcsolatban előírt
A P.1. pont alkalmassági feltételei
alkalmassági követelmény és igazolási
kizárólag egyenként vonatkoztathatók a
mód helyett bármely, az ajánlatkérő
gazdasági szereplőkre, így közös
által megfelelőnek tekintett egyéb
ajánlattevők esetén elegendő, ha a közös
nyilatkozattal vagy dokumentummal
ajánlattevők közül legalább az egyik
igazolhatja pénzügyi és gazdasági
ajánlattevő megfelel tekintettel a Kbt. 55.§
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
(4) bekezdésére.
kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
A P.2. pont alkalmassági
formában működik, amely tekintetében
minimumkövetelményeknek a közös
az árbevételről szóló nyilatkozat
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
benyújtása nem lehetséges és
tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.
tájékoztatást kérni az e pontokkal
Amennyiben Ajánlattevő a P.1.; P.2.
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az pontokban előírt alkalmassági
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő követelménynek más szervezet
kapacitására támaszkodva kíván
által elfogadott módjáról.
megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
P.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerint kezeként felel az ajánlatkérőt az
alapján az eljárást megindító felhívás
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
feladását megelőző 3 (három) üzleti év
vagy hibás teljesítésével összefüggésben
közbeszerzés tárgyából (magasépítési
ért kár megtérítéséért. (Kbt. 55. § (6)
tevékenységből) származó – általános
bekezdés c) pontja)
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét a P2.) pont vonatkozásában a
310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14.
§ (3) bekezdésében foglaltakra.
Ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített Kr. 14.§
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(1) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő az (1)
bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. (Kr.
14.§ (4a) bekezdés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott
esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására az
alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő
alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Ha az ajánlattevő eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5
(öt) évben műszaki átadás-átvétellel
lezárva nem teljesített

- legalább 1 db, közhasználatú épület
együttesen végzett épület bővítési és
épület felújítási munkák elvégzésére
M.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
irányuló építési szerződést mely
rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja
szerződés ellenértéke elérte vagy
alapján az eljárást megindító felhívás
meghaladta a nettó 360.000.000 HUF –ot,
feladásától visszafelé számított 5 (öt)
és a szerződés teljesítése az intézmény
évben teljesített és műszaki átadásfolyamatos működése közben valósult
átvétellel lezárult építési szerződéseinek
meg
ismertetése a 310/2011. (XII. 23.)
és
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében
- a felújítással érintett épületrész
meghatározott formában igazolva.
alapterülete elérte vagy meghaladta a
Az igazolásban meg kell adni:
legalább 250 m2-t, és a felújítás magában
- a megépített létesítmény
foglalt homlokzati hőszigetelést és
megnevezését,
homlokzati nyílászáró cserét is
- az elvégzett munkák felsorolását,
és
leírását (olyan részletességgel, hogy a
- a bővítmény alapterülete elérte a 350
minimumkövetelményeknek való
m2-t.
megfelelőség egyértelműen
megállapítható legyen, a referencia
(A felújítással érintett épületrész
igazolásban egyértelműen, kerüljön
alapterületébe, a bővítés során kialakított
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feltüntetésre a referencia szerződés
keretében teljesített, a felújítással
érintett épületrész alapterülete);
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- közös vállalkozásként teljesített
szerződés esetén a tagok által teljesített
ellenszolgáltatások összegeit, és a
tagok által külön-külön teljesített
műszaki tartalom meghatározását,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontját
- a szerződést kötő másik fél nevét,
címét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. (Kr. 15. § (2) bek.
a) pont).

épületrész alapterülete nem számítandó
bele)
Ajánlatkérő, közhasználatú építményként,
az 1997. évi LXXVIII. Tv 2.§ 9. pontjában
meghatározott építménytípusokat fogadja
el.

Amennyiben Ajánlattevő az M.1. pontban
előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, akkor ebben az esetben
az a szervezet, amelynek korábbi
teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerint az
alkalmasság igazolásához az ajánlattevő
felhasználta, a szerződés teljesítése során
a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint
kezeként felel az ajánlattevő teljesítése
A bemutatásnak a jogszabályi
azon részének elmaradásával vagy hibás
minimumon túl tartalmaznia kell
teljesítésével összefüggésben az
minden olyan adatot, amiből az
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért,
alkalmasság egyértelműen
amelyre vonatkozóan az ajánlattevő
megállapítható.
alkalmasságát a korábbi teljesítések
bemutatása igazolta.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként
A kért referencia a szerződés
teljesített építési beruházásra vonatkozó teljesítésének egészére vonatkozó
referencia igazolás nem állítható ki az
alkalmasságot igazol.
egyes ajánlattevők által végzett munkák (A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
§ (2) bekezdés)
referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás
egésze tekintetében köteles elfogadni,
feltéve, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által
végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ebben az esetben a referencia
igazolásból – a kötelező tartalmi
elemeken túl - a fenti kritériumoknak is
(úgy mint, a teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia
igazolás kiállítható-e az egyes
ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt-e
valamint az igazolást benyújtó
ajánlattevő által végzett teljesítés
aránya) egyértelműen ki kell derülniük!

M.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
legalább az alábbi végzettséggel,
képzettséggel rendelkező szakemberekkel
(egy szakember egyidejűleg csak egy
pozícióra jelölhető):
M.2.1. építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész szerinti MV-É szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
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(A referencia igazolásnak, az
alkalmasságnak való megfelelést
egyértelműen tartalmazniuk kell.)
M.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése e) pontja
alapján azon szakemberek
(szervezetek), – különösen a minőségellenőrzésért felelősök - megnevezése,
végzettségének és/vagy
képzettségének, szakmai
tapasztalatának ismertetése, akik az
építési beruházás teljesítésébe
bevonásra kerülnek.
Ezen szakemberek tekintetében
csatolandó a szakmai tapasztalatot
ismertető, aláírt szakmai önéletrajz,
rendelkezésre állási nyilatkozat,
valamint a szakemberek végzettséget
igazoló dokumentum egyszerű
másolata.
(A dokumentumoknak az
alkalmasságnak való megfelelést
egyértelműen tartalmazniuk kell.)

végzettséggel,
és
- legalább 3 éves magasépítési kivitelezési
szakmai gyakorlattal,
M.2.2. építménygépészeti szakági
építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész szerinti MV-ÉG szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel,
és
- legalább 3 éves épületgépészeti
kivitelezési szakmai gyakorlattal,
M.2.3. építményvillamossági szakági
építésvezető (1 fő), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész szerinti MV-ÉV szakterületi
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel,
és
- legalább 3 éves épületvillamossági
kivitelezési szakmai gyakorlattal,
M.2.4.
Minőségirányítási vezető (1 fő) aki
rendelkezik:
- felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
minőségügyi mérnöki végzettséggel
és
- legalább 3 éves a fent előírt végzettsége
(minőségügyi szakmérnök) szerinti
szakmai gyakorlattal,
M.2.5.
Munkavédelmi koordinátor (1 fő) aki
rendelkezik:
- felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
munkavédelmi szakmérnök végzettséggel
és
- legalább 3 éves a felsőfokú
munkavédelmi végzettségét/képesítését
követően megszerzett munkavédelmi
szakmai gyakorlattal.
Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, a
névjegyzék/kamarai számot Ajánlattevő
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megadhatja.
A kért szakemberek esetében amennyiben
a hivatkozott rendelet hatálybalépése előtt
a szakember már rendelkezett a
jogosultsággal, és az, az ajánlat
beadásának időpontjában érvényes,
akkor a jogosultság megszerzésekor
hatályos rendelet szerinti végzettség is
elfogadott.
M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkeznek az
előző három naptári évben évenként
(2011; 2012; 2013) legalább 30 fő éves
átlagos statisztikai állományi létszámmal,
melyből legalább 25 fő fizikai éves átlagos
statisztikai állományi létszám, és
legalább 1 fő vezető tisztségviselő
létszámmal.

Az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.

M.3. A 310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése d) pontja
alapján az előző három naptári év
(2011; 2012; 2013) éves átlagos
statisztikai állományi, fizikai éves
átlagos statisztikai állományi
létszámáról és vezető tisztségviselőinek
létszámáról készült kimutatását.
Ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített Kr. 15. §
(2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő a Kr. 15. § (2)
bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. (Kr.
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17. § (1a) bek.).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES

FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van
kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ

ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma
vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott
esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002
V.3) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton
történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen
[ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció - előzetes, írásban (faxon vagy e-mail-en történő) bejelentkezést
követően - munkanapokon 9:00-14:00 óra között (az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között) személyesen átvehető az ajánlatkérő
nevében eljáró Matrix Audit Kft (Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3)
bekezdése az irányadó. Az előbbiekben Megadott időpontokban a dokumentációba
való betekintésre van lehetőség. Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt
a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus adathordozón (DVD-n)
bocsájtja ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele.
A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
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képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3.
pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak:
III.2.2.) P.1. - P.2. pont
III.2.3.) M.1. – M.3. pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek
összege 2.000.000 HUF; azaz Kettőmillió Forint.
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (Nádudvar Város
Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Nádudvari Fiókjánál (4181 Nádudvar Fő út 119.)
vezetett 11738149-15373670-00000000 számú számlájára) történő befizetéssel
(átutalással), vagy az előírt összeggel azonos összegű bank vagy biztosító által
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje
azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát
követő 1. munkanapon a biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének
végéig.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként
benyújtandó:
• a befizetést vagy az átutalást igazoló dokumentummal (eredeti vagy egyszerű
másolati), vagy
• bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. § (5) bekezdésében
foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítéknak tartalmaznia kell,
hogy az ajánlati kötöttség bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése
esetén az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
[ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra, azzal,
hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás. (Kbt. 67. §(5) bek.).
2.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
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a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult
személy írta alá.
- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
3.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni.
A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is csatolandóak! Az alvállalkozó alatt a
Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5)
bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Szerződéskötéshez szükséges jogosultságok:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt szakembereknek a szerződéskötés
időpontjáig és a szerződés teljes időtartamában rendelkezniük kell az alábbi
jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel:
- az AF M.2.1. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-É;
- az AF M.2.2. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-ÉG;
- az AF M.2.3. pontja szerinti pozícióra megjelölt szakembernek MV-ÉV;
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról,
hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt
vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során
fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba
vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt.
124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell.
7.) Az ajánlatok benyújtása:
- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. Debrecen, Poroszlay u. 27.
- Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2014/………… 11:00 óra
- Az ajánlatokat írásban és zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban,
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továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban (CD/DVD teljesen kész papír alapú ajánlat beszkennelve, (a beárazott
költségvetést (excel formátumban is) kell benyújtani, az ajánlattételi felhívás - A.III
mellékletében - megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi
határidő lejártáig.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
- Amennyiben papír alapú és az elektronikus másolati példány között eltérés van,
úgy ajánlatkérő papír alapú példányt tekinti irányadónak.
- A papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is
tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az
ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – KIVITELEZÉS - „Kövy
Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” - ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002
valamint "Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!".
8.) Fordítás:
Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3).
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
9.) Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció
tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt.
54.§ (1) bek.)
10.) Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek referenciák esetében a teljesítéssel érintett naptári év
fordulónapján, árbevétel és mérlegadatok esetében az adott üzleti év
fordulónapján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által,
referenciák esetében,a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján, árbevétel és
mérlegadatok esetében az adott üzleti év fordulónapján árfolyamon számított
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
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11.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt.
94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogi feltételek fennállnak –
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
12.) Felelősségbiztosítás: a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 9. §-ban
foglaltaknak megfelelően, nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítási (CARContractors’ALL Risk, felelősségbiztosítás) szerződést kell kötnie vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi projektre vonatkozóan, legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára
minimum
30.000.000 HUF/év és minimum 10.000.000 HUF/káreseményenként.
13.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha Ajánlatkérő bármely okból a
projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.
14.) Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) és a Kbt. 122. § (5)
bekezdésben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkészítési időszakban Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez Ajánlattevők
számára.
A helyszíni bejárás időpontja: 2014……………. 10:00 óra.
Találkozás helye: Nádudvar, Fő u. 137-141. Kövy Sándor Általános Iskola
Zsibongó
15.) Irányadó idő: Az az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi
alkalmasság P.1.; P.2. pontjaiban illetve a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolása során más
szervezet kapacitására támaszkodik, akkor legkésőbb szerződéskötés időpontjáig
létre kell jönnie a Ptk. LX. Fejezet szerinti kezességi szerződésnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kezességi
szerződés nem jön létre a szerződéskötés időpontjáig, akkor az, az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépését jelenti, a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján
Ajánlatkérő jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel
megkötni a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben
megjelölte.
Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
17.) Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció
szabályozza.
18.) A jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdések
tekintetében a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.), előírásai az irányadóak.
V.5) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2014/………… (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhető be
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
b.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a
kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
B.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Matrix Audit Kft
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Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4032

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 52502553

Címzett:
Bacskay Krisztina
E-mail:
b.krisztina@matrixaudit.hu

Fax:
+36 52502557

Internetcím (URL):

IV) A

MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható) ---------------

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt , az ülést
16,15 órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
Juhász Sándor
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők
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