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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Gárdony Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Gárdonyi strandok vizesblokkjainak a fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000989442020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

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

Egyéb tevékenység:

Általános közigazgatás

Építési beruházás

Gárdonyi strandok vizesblokkjainak a fejlesztése

1. rész - Napsugár strand 
 
A város a Napsugár Strand területén új vizesblokk épület létesítését tervezi. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2484 Gárdony 
Chernel István utca 1., 5426/4 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR/2380-11/2020 ügyiratszámon 2020. 
szeptember 3-án kiadott építési engedély határozata  szerint történik az alábbi főbb paraméterekkel:  
 
Kialakítandó helyiségek (összesen 86,64 m2): Baba-mama szoba, Családi vizesblokk, Akadálymentes wc, Női kézmosó, Női wc, Tak.
szer raktár, Női zuhanyzó, Férfi zuhanyzó, Gépészet, Férfi kézmosó, Férfi wc, Férfi vizelde 
 
2. rész - Panoráma part 
 
A város a Panoráma partszakasz területén a meglévő vizesblokk épület bővítését tervezi családi mosdóval, baba-mama öltözővel, 
előtérrel. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony 6036/59 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE
/ETDR/2422-12/2020 ügyiratszámon 2020. szeptember 9-én kiadott építési engedély határozata  szerint történik.  
A meglévő épület helyiségei (összesen: 42,28 m2): Női wc, Férfi wc, Előtér, Személyzeti mosdó, Előtér, Tisztítószer raktár 
A tervezett bővítés helyiségei (összesen: 15,65 m2): Családi mosdó, Baba-mama öltöző, Előtér 
A tervezett, bővített épület helyiségei (összesen: 57,93 m2): Női wc, Férfi wc, Előtér, Személyzeti mosdó, Előtér, Tisztítószer raktár, 
Családi mosdó, Baba-mama öltöző, Előtér 
 
3. rész - Park strand 
 
A város a Park Strand területén új vizesblokk épület létesítését tervezi. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2484 Gárdony 
Chernel István utca 51., 5318/15 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR/2614-8/2020 ügyiratszámon 2020. 
szeptember 4-én kiadott építési engedélyes határozata  szerint történik. 
 
Kialakítandó helyiségek (összesen: 86,47 m2): Baba-mama szoba, Családi vizesblokk, Akadálymentes wc, Női kézmosó, Női wc, Tak.
szer raktár, Női zuhanyzó, Férfi zuhanyzó, Gépészet, Férfi kézmosó, Férfi wc, Férfi vizelde 
 
4. rész - Tóparty strand 
 
A város a Tóparty strand területén a meglévő vizesblokképület felújítását, új épülettel való  bővítését tervezi.  A beruházás Gárdony 
Város Önkormányzat 2483 Gárdony Ibolya utca 2. számú, 6282/5 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR
/2277-18/2020 ügyiratszámon 2020. szeptember 15-én kiadott építési engedély határozata szerint történik.  
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A város a Napsugár Strand területén új vizesblokk épület létesítését tervezi. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2484 Gárdony 
Chernel István utca 1., 5426/4 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR/2380-11/2020 ügyiratszámon 2020. 
szeptember 3-án kiadott építési engedély határozata  szerint történik.  
 
A tervezet épületben kialakuló helyiségek és padlóburkolatok: 
 
Baba-mama szoba        cs.m. greslap        4,87m² 
Családi vizesblokk        cs.m. greslap        7,43m² 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

45215000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Napsugár strandII.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

2484 Gárdony, Chernel István utca 1., 5426/4 hrsz. (közbeszerzés 1. része), 2483 Gárdony, 6036/59 hrsz. 
(közbeszerzés 2. része), 2484 Gárdony, Chernel István utca 51., 5318/15 hrsz. (közbeszerzés 3. része), 
2483 Gárdony, Ibolya utca 2. , 6282/5 hrsz. (közbeszerzés 4. része), 2483 Gárdony, 6036/59 hrsz. 
(közbeszerzés 5. része)

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

 
A meglévő felújítandó épület helyiségei (összesen:  28,4 m2): Férfi wc helyiség, Női wc helyiség 
A tervezett új épület helyiségei (összesen: 20,7 m2): Családi öltöző, Baba-mama szoba, Akadálymentes wc, Raktár  
A felújítandó és a tervezett vizesblokk épületek alapterülete: Összesen: 49,1 m2 
 
5. rész - Sirály strand  
 
A város a Sirály strand területén a meglévő vizesblokk épület átalakítását tervezi. Az átalakítás során a meglévő női és férfi 
zuhanyozókból családi mosdó és baba-mama öltöző kerül kialakításra.  A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony 6036
/59 hrsz-ú ingatlanán készül, a  tervezett építési munka építési engedély nélkül végezhető. 
  
A meglévő épület helyiségei (összesen: 63,94 m2) : Férfi wc, Előtér, Zuhanyzó előtér, Férfi zuhanyzó, Női zuhanyzó, Mozgássérült wc, 
Női wc, Előtér 
A tervezett átalakítással érintett helyiségek (összesen: 21,72 m2): Zuhanyzó előtér - átalakítás után előtér, Férfi zuhanyzó - átalakítás 
után Családi mosdó, Női zuhanyzó - átalakítás után Baba-mama öltöző 
A tervezett, átalakított épület helyiségei (összesen: 63,81 m2): Férfi wc, Előtér, Női wc, Előtér, Mozgássérült wc, Családi mosdó, Baba-
mama öltöző, Előtér  
 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
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2484 Gárdony, Chernel István utca 1., 5426/4 hrsz.
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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)

Akadálymentes wc        cs.m. greslap        4,63m² 
Női kézmosó        cs.m. greslap        6,62m² 
Női wc        cs.m. greslap        25,38m² 
Tak.szer raktár        cementsimítás        2,74m² 
Női zuhanyzó        cs.m. greslap        8,69m² 
Férfi zuhanyzó        cs.m. greslap        8,69m² 
Gépészet        cementsimítás        3,00m² 
Férfi kézmosó        cs.m. greslap        3,89m² 
Férfi wc, Férfi vizelde        cs.m. greslap        10,70m² 
Összesen:        86,64 m² 
 
Alapozás: 
Az épület 25 cm-es lemezalapozással készül, mely 5 cm-es szigetelést védő betonon kerül kivitelezésre statikai tervek szerint. A 
lemezalap alatt 5 cm-es szerelőbetonon vízszigetelés készül. A lemezalapozás alatt előírt tömörített kavics talajcsere kivitelezése 
szükséges. Az alapozás kitűzési terv szerint készül, a munkagödör alsó síkja -0,85m.  
Talajnedvesség elleni szigetelés 
A szigetelés egy réteg bitumenes, hegeszthető, üvegszövet-betétes modifikált bitumenes lemez a gyártó által meghatározott 
átlapolással, teljes felületen alkalmazott bitumenes alapozásra kerül.  
Teherhordó falak: 
Az épület falazata vasalt kibetonozott 25-ös zsalukő fallal készül, melyen 25-ös vasbeton pillérlábak készülnek, majd ezekre kerül a 
25x30-as vasbeton koszorú statikai tervek szerint. Az épület oromfali részén a teljes falazat zsalukő falból készül ferde koszorúval a 
tetején.  
Födémek: 
Külön tartószerkezet nem készül, a tetőszerkezettel együtt épülő 15 cm-es fogópárok  alkotják a födém szerkezetét. 
Zárófödém: 
A zárófödém álmennyezeti gipszkartonozással és direktfüggesztőkkel kerül kialakítással, közötte kőzetgyapot hőszigetelés 
betömködve építészeti tervek szerint. 
Padozatok: 
Az épületben jellemzően greslap burkolat készül csúszásmentes kivitelben építészeti és belsőépítészeti tervek szerint. 
Felületképzések: 
A helyiségek általános felületképzése Dulux EasyCare mosható falfestékkel készül építészeti és belsőépítészeti tervek szerint. A 
gipszkarton felületeken Q4 glettelés készül, míg a látszó vasbeton szerkezeteken cementsimítás és glettelés készül a fedő rétegek 
alatt. Az épített zuhanyfülkékben a jelölt falfelületeken greslap burkolat kerül kialakításra 238 cm magasságig.  
Szigetelések: 
Az épület teljes homlokzati felületén kiírás szerinti vastagsággal EPS AT-H80 hőszigetelés készül, a zárófödémre 15 cm kőzetgyapot 
hőszigetelés kerül. A lábazati felületek az alapozás alsó síkjáig XPS 30 hőszigeteléssel készülnek. A talajon fekvő padlóba 10 cm 
lépésálló zártcellás AT-N150 hőszigetelés kerül. A zárófödém rétegfelépítésébe párazáró fólia lett betervezve.  
Belső térelhatárolók: 
A belső térelhatároló válaszfalak gipszkarton rendszerű válaszfalak. Ahol a gipszkarton falra vagy előtétfalra szerelvény kerül 
felszerelésre ott gipszkarton vázoszlop sűrítése kötelező gyártói utasítás szerint.  
Homlokzatképzés: 
Az épület hőszigetelésén fehér színű vakolat készül Dryvit rendszerben. Az előtető alatti falfelületeken sprengelt mészkő terméskő 
ragasztott falburkolat készül. 
Nyílászárók: 
A homlokzati nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezésű alumínium nyílászárók. A belső nyílászárók általánosan fa szerkezetű 
ajtókból készülnek. A kivitelezés építészeti tervek szerint készül. 
Előtető: 
Az előtető szerkezet konzolos kialakítású méretezett vasbeton szerkezetből készül statikai kiírás szerint. Felső síkján fehér színű 
síklemez fedés és vízelvezetés készül, mely alatt másodlagos bitumenes vízszigetelés is kivitelezésre kerül.  
Tetőszerkezet:  
A nyeregtetős fa fedélszerkezet hagyományos ácsmunkával készül statikai és csomóponti tervek szerint. A talpszelemenek a koszorún 
ülnek kátránypapír elválasztó rétegen. Az ácsszerkezet merevségét fogópárok biztosítják. A talpszelemenek felett kerül kialakításra 
alsó fogópár, míg a taréjszelemen alá taréj fogópár kerül.  
Tetőhéjalás kiszellőztetett tetőhéjazat kiírás szerint, a padlástér is kiszellőztetéssel lett tervezve. A héjazat egyenes vágású, sík,  
égetett agyagcserép tetőcserép fedésből készül a gyártó által kiírt rendszerelemekkel rétegrendi és csomóponti tervek szerint.  
Térburkolat 
Terepszinthez és bejárati szinthez kapcsolódó területeken beton térkő az épület körül, épülettől 1%-os lejtéssel. 
 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem
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A város a Panoráma partszakasz területén a meglévő vizesblokk épület bővítését tervezi családi mosdóval, baba-mama öltözővel, 
előtérrel. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony 6036/59 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE
/ETDR/2422-12/2020 ügyiratszámon 2020. szeptember 9-én kiadott építési engedély határozata  szerint történik.  
A meglévő épület helyiségei és alapterülete:  
Női wc 16,59 m2  
Férfi wc 16,59m2  
Előtér 1,61m2  
Személyzeti mosdó 3,80m2  
Előtér 1,85m2  
Tisztítószer raktár 1,84m2  
Összesen: 42,28 m2 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

45215000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Panoráma partII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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 (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont: Igen

5

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2483 Gárdony, 6036/59 hrsz.
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II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

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)

A tervezett bővítés helyiségei:  
Családi mosdó 7,95m2  
Baba-mama öltöző 4,97m2  
Előtér 2,73m2  
Összesen: 15,65 m2 
A tervezett, bővített épület helyiségei és alapterülete:  
Női wc 16,59 m2  
Férfi wc 16,59m2  
Előtér 1,61m2  
Személyzeti mosdó 3,80m2  
Előtér 1,85m2  
Tisztítószer raktár 1,84m2  
Családi mosdó 7,95m2  
Baba-mama öltöző 4,97m2  
Előtér 2,73m2  
Összesen: 57,93 m2 
Alapozás: 
A bővítés vasbeton lemezalapozással készül tartószerkezeti kiviteli terv szerint, a lemezalap alatt talajcserével.  
Talajnedvesség elleni szigetelés 
A szigetelés egy réteg bitumenes, hegeszthető, üvegszövet-betétes modifikált bitumenes lemez a gyártó által meghatározott 
átlapolással, teljes felületen alkalmazott bitumenes alapozásra kerül.  
Teherhordó falak: 
A bővítés teherhordó falazata leier 30 N+F kézi falazóblokk  (MSZ EN 7711:2011 szerint),   
Tűzvédelmi osztály A1 , a falakat vasbeton koszorúgerendával kell lezárni.  
Födémek: 
Külön tartószerkezet nem készül, a szeglemezes tetőszerkezet alsó övei alkotják a födém szerkezetét. 
Zárófödém: 
A zárófödém 15 cm kőzetgyapot hő és hangszigeteléssel, lécvára épített  gipszkartonozással készül.  
Padozatok: 
Az épület bővítéseként épülő helyiségekben kerámialap burkolat készül csúszásmentes kivitelben.  
Felületképzések: 
A helyiségek általános felületképzése vakolt felületeken kétszeri gletteléssel, fehér színű diszperziós festéssel készül. A gipszkarton 
felületeken glettelés és diszperziós festés készül fehér színben. A beépített vizes berendezéseknél (zuhanyozó, kézmosó, wc) a 
falfelületeken csempeburkolatok készülnek.   
Szigetelések: 
A bővítés helyiségeinél a zárófödémbe 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A zárófödém rétegfelépítésébe párazáró fólia lett 
tervezve.  
Belső térelhatárolók: 
A belső térelhatároló válaszfalak LEIER válaszfallapokból épülnek 10 cm vastagságban.  
Homlokzatképzés: 
Az épület bővítésként készülő homlokzatai fehér színű nemesvakolattal lesznek ellátva, a lábazatok szürke színű mozaikvakolattal 
készülnek.  
Nyílászárók: 
Fa nyílászárók, 2 rétegű üveg felület 1,2 W/m2K hőátbocsátási tényezővel. A belső nyílászárók általánosan fa szerkezetű ajtókból 
készülnek.  
Tetőszerkezet:  
A bővítés során a meglévő tetőszerkezetet meg kell bontani, a meglévő épület jelenlegi kontyolt nyeregtetőjével azonos megjelenésű 
tetőforma készül, szeglemezes fa szerkezettel tartószerkezeti terv szerint.  
Tetőhéjalás  A bővítésként épülő tetőfelületen a meglévő tetőfedéssel azonosan bitumenes zsindelyfedés készüljön zöld színben.   
Térburkolat 
A tervezett és átalakított bejárat előtt a terepszinthez kapcsolódó beton térkő burkolat készül, az épület körül pedig betonjárda épül. 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen
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A város a Park Strand területén új vizesblokk épület létesítését tervezi. A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2484 Gárdony 
Chernel István utca 51., 5318/15 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR/2614-8/2020 ügyiratszámon 2020. 
szeptember 4-én kiadott építési engedélyes határozata  szerint történik.  
 
A tervezet épületben kialakuló helyiségek és padlóburkolatok: 
 
Baba-mama szoba        cs.m. greslap        4,87m² 
Családi vizesblokk        cs.m. greslap        7,43m² 
Akadálymentes wc        cs.m. greslap        4,63m² 
Női kézmosó        cs.m. greslap        6,66m² 
Női wc        cs.m. greslap        15,52m² 
Tak.szer raktár        cementsimítás        2,74m² 
Női zuhanyzó        cs.m. greslap        13,52m² 
Férfi zuhanyzó        cs.m. greslap        13,52m² 
Gépészet        cementsimítás        2,95m² 
Férfi kézmosó        cs.m. greslap        3,93m² 
Férfi wc, Férfi vizelde        cs.m. greslap        10,70m² 
Összesen:        86,47 m² 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45215000-7

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Park strandII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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:

5

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2484 Gárdony, Chernel István utca 51., 5318/15 hrsz.
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(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)

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)

 
Alapozás: 
Az épület 25 cm-es lemezalapozással készül, mely 5 cm-es szigetelést védő betonon kerül kivitelezésre statikai tervek szerint. A 
lemezalap alatt 5 cm-es szerelőbetonon vízszigetelés készül. A lemezalapozás alatt előírt tömörített kavics talajcsere kivitelezése 
szükséges. Az alapozás kitűzési terv szerint készül, a munkagödör alsó síkja -0,85m.  
Talajnedvesség elleni szigetelés 
A szigetelés egy réteg bitumenes, hegeszthető, üvegszövet-betétes modifikált bitumenes lemez a gyártó által meghatározott 
átlapolással, teljes felületen alkalmazott bitumenes alapozásra kerül.  
Teherhordó falak: 
Az épület falazata vasalt kibetonozott 25-ös zsalukő fallal készül, melyen 25-ös vasbeton pillérlábak készülnek, majd ezekre kerül a 
25x30-as vasbeton koszorú statikai tervek szerint. Az épület oromfali részén a teljes falazat zsalukő falból készül ferde koszorúval a 
tetején.  
Födémek: 
Külön tartószerkezet nem készül, a tetőszerkezettel együtt épülő 15 cm-es fogópárok  alkotják a födém szerkezetét. 
Zárófödém: 
A zárófödém álmennyezeti gipszkartonozással és direktfüggesztőkkel kerül kialakításra, közötte kőzetgyapot hőszigetelés betömködve 
építészeti tervek szerint. 
Padozatok: 
Az épületben jellemzően greslap burkolat készül csúszásmentes kivitelben építészeti és belsőépítészeti tervek szerint. 
Felületképzések: 
A helyiségek általános felületképzése Dulux EasyCare mosható falfestékkel készül építészeti és belsőépítészeti tervek szerint. A 
gipszkarton felületeken Q4 glettelés készül, míg a látszó vasbeton szerkezeteken cementsimítás és glettelés készül a fedő rétegek 
alatt. Az épített zuhanyfülkékben a jelölt falfelületeken greslap burkolat kerül kialakításra 238 cm magasságig.  
Szigetelések: 
Az épület teljes homlokzati felületén kiírás szerinti vastagsággal EPS AT-H80 hőszigetelés készül, a zárófödémre 15 cm kőzetgyapot 
hőszigetelés kerül. A lábazati felületek az alapozás alsó síkjáig XPS 30 hőszigeteléssel készülnek. A talajon fekvő padlóba 10 cm 
lépésálló zártcellás AT-N150 hőszigetelés kerül. A zárófödém rétegfelépítésébe párazáró fólia lett betervezve.  
Belső térelhatárolók: 
A belső térelhatároló válaszfalak gipszkarton rendszerű válaszfalak. Ahol a gipszkarton falra vagy előtétfalra szerelvény kerül 
felszerelésre ott gipszkarton vázoszlop sűrítése kötelező gyártói utasítás szerint.  
Homlokzatképzés: 
Az épület hőszigetelésén fehér színű vakolat készül Dryvit rendszerben. Az előtető alatti falfelületeken sprengelt mészkő terméskő 
ragasztott falburkolat készül. 
Nyílászárók: 
A homlokzati nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezésű alumínium nyílászárók. A belső nyílászárók általánosan fa szerkezetű 
ajtókból készülnek. A kivitelezés építészeti tervek szerint készül. 
Előtető: 
Az előtető szerkezet konzolos kialakítású méretezett vasbeton szerkezetből készül statikai kiírás szerint. Felső síkján fehér színű 
síklemez fedés és vízelvezetés készül, mely alatt másodlagos bitumenes vízszigetelés is kivitelezésre kerül.  
Tetőszerkezet:  
A nyeregtetős fa fedélszerkezet hagyományos ácsmunkával készül statikai és csomóponti tervek szerint. A talpszelemenek a koszorún 
ülnek kátránypapír elválasztó rétegen. Az ácsszerkezet merevségét fogópárok biztosítják. A talpszelemenek felett kerül kialakításra 
alsó fogópár, míg a taréjszelemen alá taréj fogópár kerül.  
Tetőhéjalás kiszellőztetett tetőhéjazat kiírás szerint, a padlástér is kiszellőztetéssel lett tervezve. A héjazat egyenes vágású, sík,  
égetett agyagcserép tetőcserép fedésből készül a gyártó által kiírt rendszerelemekkel rétegrendi és csomóponti tervek szerint.  
Térburkolat 
Terepszinthez és bejárati szinthez kapcsolódó területeken beton térkő az épület körül, épülettől 1%-os lejtéssel. 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen
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A város a Tóparty strand területén a meglévő vizesblokképület felújítását, új épülettel való  bővítését tervezi.  A beruházás Gárdony 
Város Önkormányzat 2483 Gárdony Ibolya utca 2. számú, 6282/5 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal által FE/ETDR
/2277-18/2020 ügyiratszámon 2020. szeptember 15-én kiadott építési engedély határozata szerint történik.  
A meglévő felújítandó épület helyiségei és alapterülete:  
Férfi wc helyiség  13,3 m2  
Női wc helyiség  15,1 m2  
Összesen:  28,4 m2  
A tervezett új épület helyiségei:  
Családi öltöző 9,5 m2  
Baba-mama szoba 5,6 m2  
Akadálymentes wc 4,3 m2  
Raktár 1,3 m2 
Összesen: 20,7 m2 
A felújítandó és a tervezett vizesblokk épületek alapterülete:  
Összesen: 49,1 m2 
A meglévő épület leírása, felújítási munkái:  
A meglévő épület egyszintes kivitelben épült, terméskő alapozással; tömör, kisméretű tégla teherhordó – és válaszfalakkal,  alul – felül 
borított, fagerendás födémmel, fenyő fűrészáruból készült nyeregtetős fedéssel,  a.c. hullámlemez fedéssel,  hagyományos 
nyílászárókkal, kívülről festett kőporos, belülről sima oldalfalvakolattal, mozaiklap és cementsimítás anyagú padlóburkolatokkal. A 
megmaradó épület alapozása, falazata és födémje megfelelő állapotban van, megtartható. 
A meglévő, kétnemű WC helyiségekből álló épület új tetőfedéssel és külső vakolással, valamint ragasztott lábazatburkolattal lesz 
ellátva, a padlóburkolatok szükség szerint javításra kerülnek.    

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45215000-7

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Tóparty strandII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

5

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2483 Gárdony, Ibolya utca 2. számú, 6282/5 hrsz.
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-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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 (HUF)

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 épület körül új térkövezés készül,  a bejáratok elé gyalult fenyő palló pergola épül.   
A meglévő épületen a tetőhéjazat  bontásra kerül. Az új héjazat CREATON Róna típusú, téglavörös színű cserép, lécezésre helyezve, 
ellenléccel és egy réteg tetőfólia alátéttel. A lábazaton pasztell zöld színű, ragasztott, fagyálló STEINBAU Scavo  típusú kőburkolat 
készül. 
A tervezett új épület szerkezetei:  
Alapozás: 
C 20-as beton sávalapozás, 4 db 12 mm-es hosszvas betéttel, 8 mm-es kengyelekkel. 
Talajnedvesség elleni szigetelés 
A szigetelés egy réteg 4 mm-es bitumenes, hegeszthető, üvegszövet-betétes modifikált bitumenes lemez a gyártó által meghatározott 
átlapolással.   
Teherhordó falak: 
A teherhordó falazat Porotherm NF 25 kézi falazóblokk, a falakat vasbeton koszorúgerendával  kell lezárni.  
Födémek: 
A födém fagerendás szerkezetű, alulról lécvázra készített RIGIPS lemez borítással; felülről 15 mm vtg OSB faháncs lemez borítással; 
benne kőzetgyapot táblás hőszigeteléssel.   
Padozatok: 
Az épület bővítéseként épülő helyiségekben kerámialap burkolat készül csúszásmentes kivitelben.  
Felületképzések: 
A belső falfelületek sima cementhabarcs vakolatot és háromszori fehér meszelést kapnak.  A mennyezet páraáteresztő fehér festéssel 
készül.  Az új WC-ben körben a falakon fehér csempe falburkolat készül, 1,40 m magasságig. A baba - mama szoba mosdójánál 1,50 
m2 csempe burkolat készül. A családi öltöző WC helyiségében 1,40 m magasságig, a zuhanyozónál pedig 2,10 m magasságig csempe 
falbukolat készül. A homlokzaton megjelenő faszerkezetek és –burkolatok mélyzöld színű falazúros kezelést kapnak, három rétegben.   
Szigetelések: 
A bővítés helyiségeinél a zárófödémbe 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A zárófödém rétegfelépítésébe párazáró fólia lett 
tervezve.  
Belső térelhatárolók: 
A belső térelhatároló válaszfalak Porotherm válaszfallapokból épülnek 10 cm vastagságban.  
Homlokzatképzés: 
A homlokzatok  sima cementhabarcs vakolatot és háromszori fehér meszelést kapnak,  a  lábazatok  pasztell zöld színű, ragasztott, 
fagyálló STEINBAU Scavo  típusú kőburkolattal készülnek. 
Nyílászárók: 
Külső és belső nyílászárók fa szerkezetűek, ablakoknál 2 rétegű üveg felülettel.  
Tetőszerkezet:  
Nyeregtető,  statikus kiviteli terv alapján  C 24-es minőségű fűrészelt fenyő gerendákból és 2”-os pallókból készül, csapolt, 
csavarozott kötésekkel készülő ácsszerkezet.  
Pergolák: gyalult fenyő palló pergola épül. 
Tetőhéjalás :  
A héjazat CREATON Róna típusú, téglavörös színű cserép, lécezésre helyezve, ellenléccel és egy réteg tetőfólia alátéttel. 
Térburkolat 
Beton térkő burkolat készül.  
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

5
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A város a Sirály strand területén a meglévő vizesblokk épület átalakítását tervezi. Az átalakítás során a meglévő női és férfi 
zuhanyozókból családi mosdó és baba-mama öltöző kerül kialakításra.  A beruházás Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony 6036
/59 hrsz-ú ingatlanán készül, a  tervezett építési munka építési engedély nélkül végezhető.  
A meglévő épület helyiségei és alapterülete:  
Férfi wc 11,06 m2  
Előtér 5,64 m2  
Zuhanyzó előtér 5,29 m2 
Férfi zuhanyzó 8,28 m2 
Női zuhanyzó 8,28 m2 
Mozgássérült wc 5,46 m2  
Női wc 12,06 m2  
Előtér 7,87 m2  
Összesen: 63,94 m2  
A tervezett átalakítással érintett helyiségek:  
Zuhanyzó előtér, átalakítás után előtér 6,52 m2 
Férfi zuhanyzó,   átalakítás után Családi mosdó 6,92 m2 
Női zuhanyzó,     átalakítás után Baba-mama öltöző 8,28 m2 
Összesen:          21,72 m2.  
A tervezett, átalakított épület helyiségei és alapterülete:  
Férfi wc 11,06 m2  
Előtér 5,64 m2  
Női wc 12,06 m2  
Előtér 7,87 m2  
Mozgássérült wc 5,46 m2  
Családi mosdó 6,92 m2  
Baba-mama öltöző 8,28 m2  
Előtér 6,52 m2  
Összesen: 63,81 m2  
Alapozás: Nem változik.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

45215000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Sirály strandII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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 (HUF)

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)

Teherhordó falak: 
Új teherhordó fal nem épül. Az építés során a homlokzati falban  a kialakuló mosdó előtér helyiségnél a meglévő ablak helyett bejárati 
ajtó kerül beépítésre.   
Válaszfalak: A meglévő válaszfalak maradnak, új szerelt válaszfalrészek épülnek gipszkarton borítással.  
Födémek: 
Új  tartószerkezet nem készül.  
Zárófödém: 
A  meglévő födémszerkezet megtartásával új zárófödém készül 15 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel,  gipszkarton borítással, 
párazárással.   
Padozatok: 
Az átalakítással érintett helyiségek burkolata, beton aljzata felbontásra kerül, új betonaljzat és új kerámialap burkolat készül 
csúszásmentes kivitelben.  
Felületképzések: 
A meglévő csempeburkolatok bontásra kerülnek. A helyiségek általános felületképzése vakolt felületeken kétszeri glettelés fehér színű 
diszperziós festéssel. A gipszkarton  mennyezeti felületeken glettelés és diszperziós festés készül fehér színben. A falfelületeken 
csempeburkolatok készülnek.   
Szigetelések: 
Az átalakított helyiségeknél a zárófödémbe 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A zárófödém rétegfelépítésébe párazáró fólia lett 
tervezve.  
Homlokzatképzés: Nem változik. 
Nyílászárók: 
A homlokzati falba 1 db új műanyag bejárati ajtó kerül beépítésre az új helyiségek előteréhez.  Az átalakuló helyiségekhez a belső 
nyílászárók általánosan fa szerkezetű ajtókból készülnek.  
Tetőszerkezet: Nem változik. 
Tetőhéjalás: Nem változik.    
Térburkolat 
A tervezett új  bejárat előtt a terepszinthez csatlakozó beton térkő burkolat készül.  
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

5

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a közbeszerzés valamenniy része tekintetében Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a 
szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla 
ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik. Előleg: teljes 
ellenszolgáltatás 10 %-a; Részszámla: 30 és 60 %-ban megvalósult teljesítése esetén legfeljebb a teljes vállalkozói díj 30 és 60 %-ig 
terjedő összegéről; Végszámla: átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozói díj 
még meg nem fizetett részéről. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakra, a kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 

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

- Hibás teljesítési biztosíték (a közbeszerzés valamennyi része tekintetében): A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
5 százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre. A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség 
kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a teljesítés 
időpontjától) a jótállási időszak végéig. A jótállási időszak: min. 36 hónap és max. 60 hónap (bírálati szempont). A jótállási biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia (EKR-űrlapon). Az ajánlattevőként 
szerződő fél választása szerint biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. - Késedelmi kötbér: napi 
mértéke nettó váll. díj 0,7 %-a (de max 15%-a) - Meghiúsulási kötbér: nettó váll. díj 15 %-a. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell 
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezetet). A fenti nyilatkozatokat EKR-űrlapon kell megtenni - melynek során ajánlatkérő kéri a tisztelt Ajánlattevőket a 
nyilatkozatok hibátlan kitöltésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ára.

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

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Nem
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1. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának internetes címe: https://ekr.gov.hu (elj. EKR az.: 
EKR000989442020; ezen belül a dokumentáció elérhetősége: Közbeszerzés dokumentáció 2. Az ajánlatokhoz .pdf formátumban 
szkennelve csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját) és adott esetben 
meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t. 3. Az ajánlatnak - az EKR-ben meghatározott űrlap szerint - felolvasólapot kell 
tartalmaznia. 4. Alvállalkozó bevonása esetén az ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia. 5. Ajánlatnak 

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

(KÉ-szám/évszám)

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.10.20 10:00

HU

60

2020.10.20 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és 67. § (4) bekezdéseire vonatkozó nyilatkozatot. 6. Azon, az ajánlatban szereplő 
nyilatkozatokat, melyekre az 1. pontban említett EKR informatikai rendszer nem biztosít elektronikus űrlapot, .pdf 
formátumban, aláírva szkennelve kell benyújtani - ez alól kivételt képez a beárazott költségvetés, mely aláírt .pdf formátum 
mellett excel formátumban is benyújtandó. 7. Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni - és ezt a szerződéskötés időpontjáig az 
ajánlatkérő felé hitelt érdemlően igazolni (pl. kötvénymásolattal). A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően 
összesen legalább a nettó Vállalkozási díj 30 %-a/káresemény és 50%-a/év mértékű, a felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, 
Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki (amennyiben egy ajánlattevő több rész tekinetében is nyertes lesz, a 
felelősségbiztosításnak a legmagasabb összegű ellenértéket tartalmazó szerződés alapulvételével kell megfelelnie a fenti 
követelményeknek) 8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő terméket elfogad. 9. 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. A változásbejegyzési eljárás folyamatban létérő/vagy arról, hogy az nincs folyamatban, nyilatkozat 
csatolása szükséges. 10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § 
rendelkezései az irányadók. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti együttműködési megállapodást (közös 
ajánlattételre vonatkozó szerződést), a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. 12. Az ajánlati árnak a 
közbeszerzés adott része kapcsán a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű 
elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatuk részeként 
benyújtani a közbeszerzési dokumentumok részét képező beárazott költségvetést. 13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontját. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség 
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az 
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 16. A vállalt jótállási időt hónapokban kell megadni. Az ajánlat 
nem lehet kevesebb, mint 36 hónap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott esetben 60 hónapnál kedvezőbb jótállást 
tartalmazó ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a 
maximális pontszámot kapja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a vállalt jótállás időtartama 
36 hónapnál rövidebb (kedvezőtlenebb) nem lehet (érvénytelenségi ok - Kbt. 73. § (1) e) pont). 17. Amennyiben az adott 
ajánlattevő a közbeszerzés több részére vonatkozóan is tesz ajánlatot, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltak értelemszerűen alkalmazandó valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan. 18. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás valamennyi részét a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében 
nyújtott támogatásból kívánja finanszírozni (részben vagy egészben). Ezen támogatás kapcsán az ajánlatkérő a támogatói okirat 
módosítását kezdeményezi (a közbeszerzés valamennyi része tekintetében a támogatás felhasználási határidejének 
meghosszabbítása iránt) és az ajánlatkérő ezen módosítási igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az 
eljárást – a közbeszerzés egy vagy több részét - eredménytelenné nyilváníthatja, illetve adott esetben dönthet a kivitelezés saját 
forrásból történő megvalósításáról (feltételes közbeszerzés - (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése)). 
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