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Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12880708Fax:+36 12880707Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Békés energetikai fejlesztés I. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Békés Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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45300000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Rendelőintézet energetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1.rész: Békés József Attila u. 5-6. 2339 hrsz. 2.rész: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Hrsz.: 5612/AII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:100vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45321000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Békés energetikai fejlesztés I. ütem

1.rész Rendelőintézet energetikai korszerűsítése 1234 m2 falszigetelés 775,9 m2 lapostető szigetelés 157 db ablakcsere 13 db 
ajtócsere fűtéskorszerűsítés: kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, fűtési rendszer átalakítása, radiátorok cseréje 
projektarányos akadálymentesítés 2.rész Művelődési Központ energetikai korszerűsítése 1072,3 m2 falszigetelés 1021 m2 külső 
fal belső oldali szigetelése 1970,6 m2 lapostető szigetelés 5673 m2 ferdetető szigetelés 279 db ablakcsere 35 db ajtócsere 
fűtéskorszerűsítés: kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel hővisszaverős légkezelő telepítése konyha és színháztér
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30Az M/1. pontra bemutatott MV-É 
szakember, MV-É felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
tapasztalata (hónapban) (maximum 24 
hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

„Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében” 1.
rész Rendelőintézet energetikai korszerűsítése 1234 m2 falszigetelés 775,9 m2 lapostető szigetelés 157 db ablakcsere 13 db 
ajtócsere fűtéskorszerűsítés: kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, fűtési rendszer átalakítása, radiátorok cseréje 
projektarányos akadálymentesítés A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító 
felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezi 
különösen, a tervezői leírás, illetve az árazatlan költségvetés. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal 
egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki
leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget 
ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331100-7

1.rész: Békés József Attila u. 5-6. 2339 hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen

100

Nem



EKR000496962018

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

„Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében” 2.
rész Művelődési Központ energetikai korszerűsítése 1072,3 m2 falszigetelés 1021 m2 külső fal belső oldali szigetelése 1970,6 
m2 lapostető szigetelés 5673 m2 ferdetető szigetelés 279 db ablakcsere 35 db ajtócsere fűtéskorszerűsítés: kondenzációs kazán 
elhelyezése kéménnyel hővisszaverős légkezelő telepítése konyha és színháztér A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére 
vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás, illetve az árazatlan költségvetés. A beszerzés 
tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének 
figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a
megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331100-7

45310000-3

45300000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Művelődési Központ energetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Nem

Nem

Igen

5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Hrsz.: 5612/A
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TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30Az M/1. pontra bemutatott MV-É 
szakember, MV-É felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
tapasztalata (hónapban) (maximum 24 
hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

Igen

Igen

Nem

Igen

100

Nem

Nem

Nem

Igen
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Folyt. V.2.) 2. 11.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

Valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek
a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1
)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása 
ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható 
ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti 
-véglegessé vált határozata, annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - 
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg 
köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés nettó ellenértékének 10 %-
ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján az előleget 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb a munkaterület átadásától számított tizenöt (15) napon belüli fizet ki. Ajánlatkérő
nem kér előlegvisszafizetési biztosítékot. A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (
teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt (15) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben az ajánlattevő írásbeli értesítésére (
készre jelentés) az Ajánlatkérő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt (15) 
naptári napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 
figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevő kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Az 
ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 
Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése: A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, 
műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem 
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy 
szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel 
bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
követelményeknek.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot 
benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások 
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - 
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Folyt. V.2.) 1. 9.) A 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként 
csatolni szükséges az árazott költségvetést szkennelt pdf és elektronikusan .xls vagy azzal egyenértékű formátumban; Ajánlatkérő a 
kiegészítő dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevők feladatát 
képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák az eljárást megindító felhívás és az eljárást 
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az 
árazatlan költségvetés kitöltésével. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét,
hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 
megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül. 10.) Ha az ajánlatkérő az 
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott 
érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként 
állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az 
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy 
nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
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HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja. Ajánlatkérő 
nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba. HELYSZÍNI BEJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: Ajánlatkérő a beruházás megvalósulásának 
helyein – nem konzultációs jelleggel – helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás időpontja: 1. rész esetében 2018. augusztus 23. 
10.00 óra Találkozás helyszíne: 5630 Békés, József Attila u. 5-6. 2339 hrsz. 2. rész esetében 2018. augusztus 23. 11.00 óra Találkozás 
helyszíne: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Hrsz.: 5612/A

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Folyt V.2.) 3. 18.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás mindkét része tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
19.) Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala ajánlattevő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 20.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez 
a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. 21.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az eljárást 
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
22.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést az EKR-en küld meg az érdeklődő gazdasági szereplők részére. 23.) Árfolyamok: Az eljárás 
során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, 
míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 24.) 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az 
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági 
szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.25.) Ajánlattevő köteles a teljes vállalkozási szerződés
időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – legalább 
80.000.000.- forint/év és legalább 8.000.000 forint/káresemény összegű, saját névre szóló, kivitelezési munkára vonatkozó szakmai 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot 
kell csatolniuk ajánlatukhoz. 26.) Az eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 27.) Az eljárást megindító felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
értékének 65%-át. 12.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb 
ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások 
benyújtására. 13.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli. 14.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt 
okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell 
az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is. 15.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az 
ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös 
ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös ajánlattevők 
működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 16.) Az ajánlatok bírálata és értékelése: A Kbt. 69. § (2) 
bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az
eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fennállásának előzetes ellenőrzésére 
köteles. A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
17.) A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat bírálata: A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására. Ajánlattevő ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása 
nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt 
felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások 
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – 
és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
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Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. A pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a „Békés, épületenergetikai beruházások (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021)” tárgyú 
pályázati forrásból finanszírozza. A finanszírozás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Az ellenszolgáltatás 
teljesítése – amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

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

Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbi kötbéreket érvényesítheti ajánlattevő szerződésszegése esetén: késedelmi 
kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Jótállás: Ajánlattevőt a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárásától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség terheli.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, 
képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti 
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági 
követelményben elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben. Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (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 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett. M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik: - Az 1. rész esetében 1 (egy) fő 
szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök 
esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. - A 2. rész esetében 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles építész, 
vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Amennyiben 
valamely gazdasági szereplő az 1. és 2. részre is ajánlatot nyújt be, akkor ezen részek tekintetében elegendő egy, a fentiekben 
meghatározott szakember bemutatása.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M/1. Az Alkr. 21. § (2) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó annak a szakembernek a megnevezése, 
végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe; Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) 
szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat: Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik
, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell: - a megajánlott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ 
bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai 
gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése) - a szakember végzettségét igazoló okiratok 
egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata) - a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben
a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell -A szakemberek 
képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű 
másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson 
keresztül. -A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) 
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (
követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az 
ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az értékelés módszere: 1. A nettó ajánlati ár összesen esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest 
arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az első bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben 
a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Az értékelés módszere: A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet, A.1.ba) pontja szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás” módszere. 2. 
értékelési szempont: Az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat értékelési szempont esetében a legkedvezőbb 
(legmagasabb szakmai tapasztalat) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva kap pontot. Az értékelés módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet, A.1.bb) pontja 
szerinti relatív értékelési módszer, az „egyenes arányosítás” módszere.

Az alkalmassági minimum követelmények:
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése szerint történik. Az ellenszolgáltatás 
teljesítése – amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 
135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján történik. Irányadó még a fenti kormányrendelet 32/
B. §-a.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.31. 10:00

HU
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Helyesbítés

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.08.12.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről készült összegezés 
elérhetővé tételével értesíti, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított hatvan (60) naptári 
napon belül. 2.) Ajánlatkérő az a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu oldalon elérhetővé teszi. 3.) A Kbt. 114. § (
6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a kiegészítő dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. 4.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei az M/1 szerinti alkalmassági feltétel tekintetében. 5.) Az 
ajánlatot az https://ekr.gov.hu oldalon kell benyújtani. 6.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap 
szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát és azokat a 
főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a 
kiegészítő dokumentáció tartalmazza. 7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésre vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is 
csatolni kell), - ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; - a kizáró okokkal 
kapcsolatos nyilatkozatot; - árazott költségvetést cégszerűen aláírt főösszesítővel; Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az 
anyag, mind a díjtételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem 
lehet, továbbá sorok nem törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem 
változtathatók. Kérjük ügyeljenek arra is, hogy amennyiben egy munkanem esetében csak munkadíj értelmezhető, akkor ott ne 
szerepeljen anyagköltség; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása 
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási 
címpéldányát vagy aláírás mintáját. - ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre 
vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; - nyilatkozatot felelősségbiztosítással kapcsolatosan; - 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik-e (nemleges nyilatkozat is 
szükséges), ha igen, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait
, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (szerződéses, vagy előszerződéses megállapodást is). Ajánlatkérő előírja, hogy az 
olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat 
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek8.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre 
jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell Folyt. III.1.1. , III.1.2.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018.08.31. 12:00

Nem
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Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

LATEREX Építő 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

Magyarország, 1095 
Budapest, IX. Hídépítő 

Utca 1-12

Tel.: 3613470010
Email: vallalkozas@laterex.hu Érdeklődő

"HARTMANN" Építőipari 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft

Magyarország, 5600 
Békéscsaba Berényi Út 73

Tel.: +36 30/20759600
Email: zoltan.hartmann@

gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

MEDIMŰSZER 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5600 
Békéscsaba Lázár Utca 5.7

. ajtó

Tel.: +36 30 225 8131
Email: medimuszer1@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Épcenter Építőipari és 
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5553 
Kondoros Csabai Út 41.

Tel.: 0666389135
Email: info@epcenter.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Pro-Békés Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5711 Gyula
Láncház Utca 3

Tel.: +36 30/4882734
Email: probekes@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Békés-Vill Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5630 Békés
Dózsa György Utca 3

Tel.: +36 305868955
Email: bekesvillkft@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

(1 of 1)

E-mail tartalma:
Felhívás eljárás megindításárólE-mail értesítés tárgya:

További információk




