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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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09331000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Napelemes rend. és infokomm.akadályment. (1.rész)II.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

5630 Békés településen található épületek, a II.2.3) pontokban megadottak szerint.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:150vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Épületenergetikai korszerűsítés - 3. ütem

Az építési beruházás 257,4 kWp összteljesítményű napelemes rendszert, 3.150 m védőcső elhelyezést, 19.635 m szigetelt vezeték 
cserét, 306 db elektromos szerelvény cserét, és 10 db elosztóberendezés bővítést foglal magában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
Kbt. 46. § (3) bek-re. A részletes mennyiségi adatokat a II.2.4) pont, valamint a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei 
tartalmazzák.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár(HUF-egész forint előnyakevesebb)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában: Helyszínek: József A. 5.: 50kWp Baky 4.: 10kWp Eötvös: 50kWp 
Fábián u.: 15kWp Farkas Gy. 3.: 6kWp Jantyik 1.: 8,2kWp Ótemető 2.: 8,2kWp Műszaki: 10kWp Városháza: 50kWp Gyógyfürdő: 50kWp
Összesen: 257,4kWp A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja 
a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A 
további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

5630 Békés: Petőfi u.2., Körösi Cs.S.u.14.,Jantyik u.21-25.,József A.u.5-6.,Fábián u.25/2,Piac tér 3.,Baky u
.4.,Jantyik u.1,Ótemető u.2.,Farkas Gy. u.3.

Igen

Igen

36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 
hónap - maximum 24 hónap; előny a több): 36 hónap + ...... hónap

30

Nem

Igen

50

Nem

Nem

Nem

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár(HUF-egész forint;előnyakevesebb)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában: Petőfi 2. Védőcső elhelyezés, m 2400 Szigetelt vezeték cseréje, m 9 
850 Elektromos szerelvények, db 177 Elosztóberendezések bővítése, db 7 Piac tér 3. Védőcső elhelyezés, m 105 Szigetelt vezeték 
cseréje, m 1 550 Elektromos szerelvények, db 23 Elosztóberendezések bővítése, db 1 Baky u. 4. Védőcső elhelyezés, m 530 Szigetelt 
vezeték cseréje, m 5 660 Elektromos szerelvények, db 84 Elosztóberendezések bővítése, db 1 Jantyik 1. Védőcső elhelyezés, m 115 
Szigetelt vezeték cseréje, m 2 575 Elektromos szerelvények, db 22 Elosztóberendezések bővítése, db 1 Összesen: Védőcső elhelyezés, 
m 3 150 Szigetelt vezeték cseréje, m 19 635 Elektromos szerelvények, db 306 Elosztóberendezések bővítése, db 10 A 321/2015. (X.30.
) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A további, részletes műszaki tartalmat a 
Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

44141100-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Világítási elektromos rendszer felújítása (2.rész)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.3)ponthoz: 5630 Békés, Petőfi u.2.(hrsz2245/1)Körösi Cs.S.u.14.(hrsz1265)Jantyik u.21-25.(hrsz5612/A/1,5612/A/2,5612/A/3,5612/
A/4)JózsefA.u.5-6.(hrsz2339)Fábián u.25/2(hrsz6597/3)Piac tér3.(hrsz2245/2)Baky u.4(hrsz.3985)Jantyik u.1(hrsz5630)Ótemető u.2.(
hrsz178)Farkas Gy. u.3.(hrsz6581)

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Igen

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016

5630 Békés, Petőfi u. 2. sz. (hrsz.: 2245/1) 5630 Békés, Piac tér 3. sz. (hrsz.: 2245/2) 5630 Békés, Baky u.
4. (hrsz.: 3985) 5630 Békés, Jantyik u.1 (hrsz.:5630)

Igen

Igen

36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 
hónap - maximum 24 hónap; előny a több): 36 hónap + .... hónap

30

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

--

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

Mindkét rész esetében: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz 
csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót, kapacitás nyújtó szervezetet 
igénybe venni. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint 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. Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §): Ajánlatkérő a 
Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja az öntisztázás
lehetőségét.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész esetében: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

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:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

150

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00016
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IV. szakasz: Eljárás

Mindkét rész esetében: AK 1 db előlegszámla (20%), 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Számlázás: 
AK az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti AT bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-i szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § 
(1), (5)-(6) és (8) bek-ire. Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.

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

Mindkét rész esetében: Ajánlati biztosíték: AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz. AK felhívja a figyelmet a 
Ptk. 6:186. § (1) bek-re. Késedelmi kötbér: mértéke 0,5 %/naptári nap, max. 30 nap Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó 
szerződéses ellenérték 20%-a. Jótállás: 36+…hónap (értékelési részszemp.) További információ a Közbeszerzési dokumentumok 
mellékletét képező Szerz.tervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

--

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított
öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal: 1. rész esetében: összesen min. 50 
kWp teljesítményű napelemes rendszer referenciával. 2. rész esetében: összesen min. 300 m2-es épület elektromos hálózat felújítási 
munkája referenciával. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya 
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével is teljesíthető. A referencia
akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 5 évben (azaz 60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés 
időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik. Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó 
szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Mindkét rész esetében: M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt év 
legjelentősebb, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/
2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt 
éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább: - a szerződést kötő másik fél 
adatait (név, cím, elérhetőség) - az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, - a teljesítés idejét (megadva a kezdő és befejező 
időpontot év, hónap, nap pontossággal) és helyét, - közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége 
százalékos formában - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az 
ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben 
megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
22. § (5) bekezdésére. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/
alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el. A
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 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), 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban 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. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 21. § (2a) bekezdése, 
valamint 21/A. §-a szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a Kr. 22. § (5) bek-re a figyelmet. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Igazolási mód: -előzetes igazolás: Kbt. 114. § (2) bek. alapján az 
ajánlattevő ajánlatában, a 67. § (1) bek. szerinti egyszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. -tételes igazolás: Az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó referenciaigazolás. Az igazolási mód 
vonatkozásában a Kr. 22. § (3) bek-ben és a 23. §- ában foglaltak irányadóak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Mindkét rész esetében: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Mindkét rész esetében: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

--
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Mindkét rész esetében: 1)Ajánlatot csak elektronikus úton,EKRen (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük,az 
EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában 
rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! 2)Eljárás nyelve a magyar. Ha 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.10.18 10:00

HU

60

2018.10.18 12:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Épcenter Építőipari és 
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5553 
Kondoros Csabai Út 41.

Tel.: +36 66389135
Email: info@epcenter.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.10.11

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. 
AK AT általi felelős fordítását elfogadja. A Kbt. 47.§ (2) szerinti dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 3)AT-nek 
csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbír-hoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érk-ről a cégbír. által megküldött ig-t is.Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilat-t kell csatolni(EKR űrlap). 4) AK 
ajánlati biztosítékot nem ír elő. 5)AK a Kbt. 74.§ (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást 
nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 6)ATnek 
ajánlatához csatolnia kell az AT Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 7)
Kbt. 35. § (1) alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k 
konzorciális megállapodását. 8)Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólap (EKR űrlap) - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilat. (
EKR űrlap) - Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat. (Nemleges tartalmú nyilat-t is csat. kell!) -külön ki nem emelt dok-kat,
melyeket a Kbt. és a KD előír 9)ATnek ajánlatához csatolnia kell a KD részeként kiadott árazatlan költségvetéseket teljes 
egészében beárazva, cégszerűen aláírva. 10)Felelősségbizt: 1. rész: legalább 5.000.000 Ft/káresemény és 10.000.000 Ft/év 
mértékű, 2. rész: legalább 3.000.000 Ft/káresemény és 5.000.000 Ft/év mértékű építési-szerelési felelősségbizt. 11)AK a Kbt. 71.
§ alapján az összes AT számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 12) AK a Kbt. 71.§ (6) szerinti 
korlátozást nem alkalmazza. 13)III.1.3)-M/1. szerinti alkalmassági feltételek és előírt igazolási módjuk a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 14)AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t
. 15)Kiegészítő táj: Kbt. 56. §-a és a 114. § (6) szerint. 16)Irányadó idő: mo-i helyi idő. 17)Árfolyam: különb. devizák forintra 
történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldnek napján érvényes MNB által meghat.devizaárfolyamokat kell 
alkalm. 18)AK kizárja projekttársaság létrehozását. 19)AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját. 
20)Értékelés módszere:1. részszemp: fordított arányosítás,2. részszemp: arányosítás Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek 
részletes ismertetését a KD tart.21)Ponthatár:legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasz-nak értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, a felső 
határa 10 pont. 22) AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.-t rendelkező szervezetnek) 
az ajánlatában csatolni kell a 424/2017 (XII.19.) Korm.r. 13. § (4) szerinti, az AT részére szóló meghatalmazást. 23) Ha az AT, 
alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) szerint kíván tényt, 
adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. 
ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is. 24)Irányadó jogszab-k: Kbt.,272/
2014.(XI.5.)Korm.r.,321/2015.(X.30.)Korm.r.,322/2015.(X.30.)Korm.r.,424/2017.(XII.19.)Korm.r.,Ptk. 25)FAKSZ:dr. Zsingor 
Marianna lsz:01006;helyettes:dr. Palotai Péter lsz:01026
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Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

HUNÚT Építőipari 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5555 
Hunya Kodály Utca 16

Tel.: +36 20/2870962
Email: almos.banki@gmail.com

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

PROSZERV Mérnöki és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5600 
Békéscsaba Luther Utca 

12. 2. em. 220.

Tel.: +36 302257279
Email: proszerv@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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