
Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Gárdony Város
Önkormányzat

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96496161

Postai cím: Szabadság út 20-22.

Város: Gárdony NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám:
2483

Ország:
Magyarország

Egyéb cím adatok:

Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna

E-mail:
onkormanyzat@gardony.hu

Telefon: +36 22570100 Fax: +36 22570182

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.gardony.hu

Felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61268595

Postai cím:

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám:
1053

Ország:
Magyarország

Egyéb cím adatok: Ferenciek tere 2. II. em. 13.

Kapcsolattartó személy: Stumpf Gábor

E-mail: anpast@anpast.hu Telefon: +36 16961627 Fax: +36 16961628

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL)



Felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. ☐igen☒nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. ☐igen☒nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. ☐igen☒nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: ☐Közjogi szervezet

☐Központi szintű

☐Közszolgáltató

☒Regionális/helyi szintű

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

☐Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Fő tevékenység: ☒Általános közszolgáltatások

☐Egészségügy

☐Egyéb tevékenység

☐Gazdasági és pénzügyek

☐Honvédelem

☐Környezetvédelem

☐Közrend és biztonság

☐Lakásszolgáltatás és rekreáció

☐Oktatás

☐Szabadidő, kultúra és vallás

☐Szociális védelem

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy



II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: ☐Árubeszerzés

☐Szolgáltatás megrendelés

☒Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV kód:
45453100-8 Felújítás

45320000-6 Szigetelési munka

45400000-1 Épület-befejezési munka

45310000-3 Villamos szerelési munka

45350000-5 Gépészeti szerelések

45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka

45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése

II.1.3) A szerződés tárgya: Vajky György kúria felújítása

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A város szeretné megvalósítani a Vajky György kúria felújítását, közösségi terek
kialakítására alkalmassá tételét. A tervezet projekt helyszíne Gárdony Város Önkormányzat
tulajdonában lévő 2485 Gárdony Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25., (hrsz.: 8173) ingatlan. A
beruházás megvalósítása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.
Az épület főbb jellemzői: téglafalazatos, magas tetős részen cserépfedés, az alacsony
hajlásszögű részen (tornác felett) korcolt lemezfedés, az eredeti részen fafödém (statikai
megerősítésekkel, acélszerkezetekre felkötött gerendákkal), a bővítésekben vb. gerendás
béléstestes födémszakaszok.

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

Időtartam hónapban: 7 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:
2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25., hrsz.: 8173

II.1.7) Részekre bontás:

Részajánlat tételre lehetőség van ☐igen

☒nem

Ajánlatok benyújtható ☐valamennyi részre

☐legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:



☐csak egy részre nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető
részek maximális száma:

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

A részajánlattétel kizárásának indoka:

Az építési beruházás műszaki egységet képez, a felvonulási terület egységessége, az építési
munkák funkcionális egysége, azok természete sem szakmai okokból, sem az elvégzendő
feladatok jellegéből valamint a felelősségi körök szempontjából nem teszi lehetővé a
részajánlattételt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: Vajky György kúria felújítása

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45453100-8 Felújítás

45320000-6 Szigetelési munka

45400000-1 Épület-befejezési munka

45310000-3 Villamos szerelési munka

45350000-5 Gépészeti szerelések

45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka

45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi Géza utca
25., hrsz.: 8173

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontások:
A K-i szárnyban lévő kémény, az összes belső válaszfal, összes homlokzati és belső
nyílászáró, padló- és falburkolatok (lambériák), padlószerkezetek, színpad, színpadlépcsők,
a teljes épületgépészeti (fűtés, víz és szennyvíz) és épületvillamossági rendszer. Homlokzati
vakolatok az íves párkány aljáig és belső burkolatok (lambéria, csempe), vakolatok a
mennyezetig leverésre kerülnek. A főbejárati (tornác és előtte) térburkolat és az É-i oldali
külső lépcsők felbontásra kerülnek.
Építési munkák:
Épületszerkezeti munkák:



A fő tartószerkezeti rendszert (alapozás, teherhordó falak, födém, tetőszerkezet) lényegi
változtatás nem érinti, de az orvosi rendelő és a posta homlokzati falában ablaknyílások, a
klubszoba-közlekedő közötti falban ajtónyílás készül. A tornácos homlokzaton az íves
ablakoknál új parapetfalak épülnek A tervezett alaprajzi kialakítás szerint új válaszfalak
épülnek, 10 cm vtg. válaszfal téglából.
Szakipari munkák:
Vízszigetelés: Tervezett a teherhordó és homlokzati falak utólagos vízszigetelése
falátvágással és szigetelő lemez besajtolásával. A hozzáférhetőség miatt a külső és belső
oldalakon padlószerkezetek, térburkolatok, járdák bontásra kerülnek. Új hő- és vízszigetelt
padlószerkezet épül a teljes épületben. A megmaradó falakon 1m magasságig szellőztető
vakolatrendszer készül, felette hagyományos vakolat.
Hőszigetelések: padlószerkezetben teljes felületen 12 cm lépésálló polisztirol hőszigetelés, a
padlásfödémen 25 cm vtg. kőzetgyapot.
Burkolás: Falburkolás: Az összes vizesblokk, az orvosi rendelő mosdói, a falikutak,
teakonyhák, takarítószertár csempézettek tervezői előírás szerinti magasságig.
Padlóburkolás: hidegburkolat - gres lap, melegburkolat laminált parketta
Álmennyezet: a teljes födém alatt, a vizesblokkokban kazettás álmennyezet 30 cm-es
álmennyezeti térrel, általános területeken gipszkarton álmennyezet távtartónyi légtérrel.
Nyílászárók: az összes homlokzati nyílászáró cserére kerül, hőszigetelés u=1,0W/m2K,
faszerkezetűek, 3 rtg. üvegezéssel. A belső nyílászárók szintén cserére kerülnek - nyílászáró
konszignáció szerint
Pincében tervezett munkák: pince födém hőszigetelése 10 cm vtg. polisztirol hőszigeteléssel,
bejárati ajtó felújítása, új pince ablakbeépítése, tisztító meszelés a falakon.
Az akadálymentesítés része a programnak, mely új rámpával, új bejáratokkal és
akadálymentes vizesblokkal valósul meg.
A funkcionális program és az építészeti felújítás mellett a megbízó célja az épület energetikai
korszerűsítése, új épületgépészeti rendszerek és új épületvillamossági rendszerek kiépítése.
Az épület homlokzat hőszigetelése nem tervezett, az alkalmazott energetikai felújítás, az új
fűtésrendszerrel, hőszigetelt padlószerkezettel és padlásfödémmel, pincefödémmel és a
fokozottan hőszigetelő üvegezésű nyílászárók beépítésével a DD energia osztályt
eredményezik.

előtér 15,08 m2
klubszoba 35,21 m2
női mo-WC 4,12 m2
Ffi mo-WC 4,24 m2
rendezvényterem 92,14 m2
közlekedő 10,44 m2
előtér 7,19 m2
tárgyaló 10,45 m2, iroda 6,65 m2
akadálymentes mo.zuh.WC 5,86 m2
fiú mosdó 2,01 m2, fiú WC 5,13 m2
fiú zuhanyzó 1,76 m2
lány mosdó 2,01 m2
lány WC 4,43 m2
lány zuhanyzó 2,11 m2
gépészet.-takarítószer tároló 1,85 m2
többcélú terem 1. 49,47 m2
többcélú terem 2. 25,08 m2
szélfogó 6,15 m2



előtér 10,97 m2
rendelő 17,86 m2
női mosdó-WC 2,86 m2
férfi mosdó-WC 2,86 m2
közlekedő 5,33 m2
iroda 8,43 m2
klubszoba öltöző 10,79 m2
posta 18,47 m2
fürdőszoba 5,09 m2
raktár 3,87 m2
Összesen: 377,91 m2. Tornác 26,75 m2

Földszint teljes hasznos alapterület: 377, 91 m2
Pince alapterülete: 20,08 m2
Összes hasznos: 377,91 + 20,08 = 397, 99 m2

Részletes minőségeket és mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
leírás illetve a költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
szakmai tapasztalata épületfelújítási
munkák helyszíni irányításában (hónap,
min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

3. A teljesítésben résztvevő szakember
szakmai tapasztalata épületgépészeti
és/vagy építményvillamossági munkák
helyszíni irányításában (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 36 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség



Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

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

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

Időtartam hónapban: 7

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem



II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

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

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00050

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g-k), m) és q) pontja szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §]
lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont
kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni.



A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is [Kbt. 114.
§ (2) bek.]

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kr.) 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 és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel
[Kr. 17. § (1) bek.].

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kr.
17. § (2) bek.].

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [Kr. 13. §].

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 [Kr. 1. § (7) bek.].

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

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimumkövetelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimumkövetelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra, ennek indokolása:



Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem köteles az eljárásban alkalmassági
követelményt előírni.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a nettó váll. díj 0,5 %/nap, maximum nettó váll. díj 20 %-a.
Kötbérterhes határidő a véghatáridő.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 1 %-a.

Meghiúsulási kötbér::nettó váll.-i díj 30 %-a, ha olyan okból, amelyért a Váll. felelős, a
szerz. meghiúsul.

Jótállás: Időtartama: 36 hónap+nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam.
Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől
eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó
jogszabály előírásai irányadók. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel
napja.

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények a
jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re,
melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 3%-a.

Ajánlattevőknek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia
ajánlatukhoz az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
AK tartalékkeretet nem köt ki.
Előleg: a teljes ellenszolgáltatás 15 %-a. A nyertes AT előlegszámlát állít ki. Előleg
elszámolása a végszámlában.
Részszámlázás: 3 db részszámla+1 db végszámla.
Finanszírozás: AK az ellenszolgáltatást részben saját forrásból, részben EU támogatásából
biztosítja, utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás: 50,553989 %
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft), a szerződés átalánydíjas.
Jogszabályok: Kbt. 135. § (1)-(2).(5)-(7), 272/2014. (XI. 5.) Kr., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
(ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor),322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.-32/B. §
(alvállalkozó igénybevétele esetén),322/2015.(X. 30.) Kr. 30. § (1),(3),31.§, 32.§ (1)-(2),(4)-
(6), ÁFA tv. 142. § (1) bek. b),2011. évi CXCV. törvény,368/2011. (XII. 31.) Kr.
Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás ☒igen☐nem

Gyorsított eljárás ☐igen☒nem



Indokolás:

Meghívásos eljárás ☐igen☒nem

Gyorsított eljárás ☐igen☒nem

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás ☐igen☒nem

Gyorsított eljárás ☐igen☒nem

Indokolás:

Versenypárbeszéd ☐igen☒nem

Innovációs partnerség ☐igen☒nem

IV.1.2) Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ☐igen☒nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ☐igen☐nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel ☐igen☐nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul ☐igen☒nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják ☐igen☐nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni ☐igen☒nem

További információk elektronikus árlejtésről:

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:



IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2020/11/27 12:00 óra/perc

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

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

Ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy az időtartam hónapban: vagy napban: 60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum, helyi idő: 2020/11/27 14:00 óra/perc

V. Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: ☐igen☒nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

V.2) További információk:
1. Elj. fajtája a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás.
2. Közbesz. dokumentumok elérhetősége (Kbt.39.§(1)bek.): www.ekr.gov.hu EKR

szám: EKR………
3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu,a benyújtás módja: elektronikus.
4. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az

EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A Kbt
68.§(4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
AT-k részére elérhetővé teszi.

5. AK helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a beavatkozási munkálatok helyszíne
korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az
ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a beavatkozások helyszínét
előzetesen tekintsék meg.

6. A szerződés teljesítése során Vállalkozónak rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. r. szerinti, vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb képesítési minimum
követelményt tartalmazó jogosultságú – a szerződésben előírt –MV-É vagy MV-É-R
jogosultságú felelős műszaki vezetőkkel.



7. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Kr. 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja,
hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű (C.A.R.)
legalább 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény limitű építési-szerelési
felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie)
a szerződés teljes időtartamára. Részl.: ADII
Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként
értékeli, amely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet
szerződést.

8. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
9. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
10. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Stumpf Gábor

lajstromszáma: 00063 levelezési címe: ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest,
Ferenciek tere 2., II. em. 13., e-mail cím: anpast@anpast.hu

11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

12. Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2., 3., 4.
értékelési szempont: egyenes arányosítás.

13. Kbt. 35. § (8)-(9): Az AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT(k)
által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. AK előírja szakmai ajánlat benyújtását. (Részei: árazott költségvetés és az értékelési
szempontokra tett vállalások)

15. Felhívjuk a figyelmet a Kbt.69. § (11)-(11a) és 115. §(4)bek-re.
16. Rövidítések: AK –ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, elj. –

eljárás, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, szerz.-szerződés, Váll-
vállalkozó

V.3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2020/11/16


