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II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2. 2. rész: Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 
746.

II.1.6) A teljesítés helye:

2019.08.31vagy a teljesítés határideje:vagy 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

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

Szociális védelem

Építési beruházás

Építési beruházás

1. rész: NOSZLOP Főbb mennyiségi adatok: részleges átalakítással, felújítással érintett épületrészek nettó alapterülete: 431,60 m2 
válaszfal bontása: 11,13 m2 válaszfal építése: 14,175 m2 vakolat készítés: vakolatok pótlása 652 m2, vakolatok javítása 82,05 m2 fal- 
és padlóburkolat bontása: 319,32 m2 aljzatkiegyenlítés, hideg- és melegburkolat: padlóburkolat hordozószerkezet és padlóburkolatok 
készítése 181,5 m2 nyílászáró csere: 39 db belső festés: 1485 m2 homlokzati hőszigetelés: 357,65 m2 födém hőszigetelés: 244,8 m2 
szaniter csere kompletten 16 db álmennyezet csere: 200,1 m2 új tetőfedés készítése: 244,8 m2 napkollektor szerelése kompletten: 2 
db A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. 2. rész: TÓSOKBERÉND Főbb mennyiségi adatok: részleges átalakítással, 
felújítással érintett épületrészek nettó alapterülete: 99,61 m2 válaszfal bontása: 8,84 m2 vakolat készítés: vakolatok pótlása 476 m2, 
vakolatok javítása 150 m2 fal- és padlóburkolat bontása: 123,43 m2 vasalt aljzat készítése: 85,58 m2 aljzatkiegyenlítés, hideg- és 
melegburkolat: padlóburkolat hordozószerkezet és padlóburkolatok készítése 92,38 m2 nyílászáró csere: 18 db belső festés: 304,80 m2
vízszigetelés készítése vízszintes és függőleges felületen: 131,61 m2 homlokzati hőszigetelés: 230,60 m2 födém hőszigetelés: 112,20 
m2 padló hőszigetelés: 85,58 m2 szaniter csere kompletten: 4 db álmennyezet készítése: 85,58 m2 A részletes műszaki leírást a 
dokumentáció tartalmazza.
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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)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban)

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)

1. rész: NOSZLOP Főbb mennyiségi adatok: részleges átalakítással, felújítással érintett épületrészek nettó alapterülete: 431,60 m2 
válaszfal bontása: 11,13 m2 válaszfal építése: 14,175 m2 vakolat készítés: vakolatok pótlása 652 m2, vakolatok javítása 82,05 m2 fal- 
és padlóburkolat bontása: 319,32 m2 aljzatkiegyenlítés, hideg- és melegburkolat: padlóburkolat hordozószerkezet és padlóburkolatok 
készítése 181,5 m2 nyílászáró csere: 39 db belső festés: 1485 m2 homlokzati hőszigetelés: 357,65 m2 födém hőszigetelés: 244,8 m2 
szaniter csere kompletten 16 db álmennyezet csere: 200,1 m2 új tetőfedés készítése: 244,8 m2 napkollektor szerelése kompletten: 2 
db A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1. rész: Noszlop, Alkotmány utca 20/A., Hrsz.: 209/2.

Igen

Igen

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében

10

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 10

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 10

Nem

Igen

10

Nem
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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)

2. rész: TÓSOKBERÉND Főbb mennyiségi adatok: részleges átalakítással, felújítással érintett épületrészek nettó alapterülete: 99,61 
m2 válaszfal bontása: 8,84 m2 vakolat készítés: vakolatok pótlása 476 m2, vakolatok javítása 150 m2 fal- és padlóburkolat bontása: 
123,43 m2 vasalt aljzat készítése: 85,58 m2 aljzatkiegyenlítés, hideg- és melegburkolat: padlóburkolat hordozószerkezet és 
padlóburkolatok készítése 92,38 m2 nyílászáró csere: 18 db belső festés: 304,80 m2 vízszigetelés készítése vízszintes és függőleges 
felületen: 131,61 m2 homlokzati hőszigetelés: 230,60 m2 födém hőszigetelés: 112,20 m2 padló hőszigetelés: 85,58 m2 szaniter csere 
kompletten: 4 db álmennyezet készítése: 85,58 m2 A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész: Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.:II.2.1) Rész száma, elnevezése:

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:

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.3-17-2017-00037

2. rész: Tósokberénd, Szent István út 79., Hrsz.: 746.

Igen

Igen

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében

10

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 10

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 10

Nem

Igen
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Az igazolás módja: 1. és 2. rész tekintetében: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (
továbbiakban: VHR 321.) 17. § (1) bekezdés szerint ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a VHR 321. 8. § i) 
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja 
tekintetében a VHR 321. 8.§ i) pont ic) alpontja és a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell nyilatkozatot benyújtani. 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 a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolni. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok, a jelen felhívás megküldésének napjánál nem 
lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1. és 2. rész tekintetében: Kizáró okok: 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) - (2) bekezdésében 
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:

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)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.3-17-2017-00037
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NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. és 2. rész tekintetében: Fizetési ütemezés: Előlegszámla: az ellenérték 30%-ának megfelelő összeg 1. részszámla: 50%-ot elérő 
igazolt teljesítés esetén az ellenérték 50%-a értékben végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén. Az előlegszámlával legkésőbb 
a végszámlában kell elszámolni. Nyertes ajánlattevő választása szerint az előlegszámlát, vagy egyes részszámlákat elhagyhatja, mely 
esetben az adott teljesítési arányhoz ténylegesen igazodó lehet a részszámla összege. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, 
hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). További fizetési feltételeket a Közbeszerzési 
Dokumentum tartalmazza.

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

A késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % / nap Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 20%-a, mely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni 
megrendelői elállás eredményeként. Jótállás: 12 hónap

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

B1) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevő a minimumkövetelményt több szerződéssel is 
igazolhatja, amennyiben a bemutatott teljesítések együttesen megfelelnek a felhívás jelen pontjában meghatározott feltételeknek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

1. és 2. rész tekintetében: B./ Műszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód: (B1) A legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a VHR 321 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azon 
szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolandó - a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely 
tartalmazza az adott szakember végzettségére vagy képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai 
önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban, - a szakember 
végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén
csatolandó dokumentumok) - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén 
a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén csatolandó dokumentumok).
Az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat részeként csak nyilatkozni szükséges, miszerint az ajánlattevő, alkalmasság 
igazolásában részt vevő az adott alkalmassági követelménynek megfelel. Az alkalmassági követelmények igazolása az ajánlatban nem 
szükséges, csupán a Kbt. 69.§-ban foglaltak szerint az ajánlatkérő által felkért ajánlattevőnek kell, a felkérésben meghatározott 
határidőig az igazolásokat benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

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]:

másolatban is benyújthatók. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a VHR 321. 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.

Nem
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az ajánlat részét képező dokumentumok 
és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi előírások figyelembe 
vételével szükséges eljárniuk. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja 
elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Az elektronikusan megküldött 
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus 
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 41. Ajánlatkérő a Közbeszerzési 
dokumentumban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 42. 
Ajánlatkérő a Kbt. 56.§-a alapján a helyszíni bejárásra lehetőséget nem biztosítja. 43. Ajánlatkérő adott esetben élni kíván a Kbt. 
98.§ (3) bekezdés szerinti eljárás lebonyolításának lehetőségével és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást bonyolít le. 44. 
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlat során eljáró FAKSZ: 
dr. Tahy Bálint Márk (00934)

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

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.11.09 14:00

HU

60

2018.11.09 16:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




