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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42507-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása
2015/S 026-042507

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
AK17124
Szobránc utca 6–8.
Címzett: Dancs László, projektvezető
1143 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 704363512
E-mail: dancs.laszlo@ofi.hu
Fax:  +36 12357202
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ofi.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dobsa Kft.
Dessewffy u. 27.
Címzett: Dobsa Sándor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax:  +36 27620183
Internetcím: www.dobsa.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dobsa Kft.
Dessewffy u. 27.
Címzett: Dobsa Sándor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax:  +36 27620183
Internetcím: www.dobsa.hu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42507-2015:TEXT:HU:HTML
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mailto:kozbeszerzes@dobsa.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Oktatás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
építészeti, épületgépészeti munkák és világításkorszerűsítés kivitelezése és napelemek telepítése (átalányáras
kivitelezési szerződés).

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
építészeti, épületgépészeti munkák és világításkorszerűsítés kivitelezése és napelemek telepítése (átalányáras
kivitelezési szerződés).

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45262690, 45421100, 45321000, 45331000, 45315100, 45315000, 44221000, 42160000, 09332000,
31524200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
1. rész: építészeti munkák
— az épület nyílászáróinak átfogó korszerűsítése (ablakok: 1 373,79 m², ajtók: 30,86 m²)
— a padlásfödém (és díszterem kiemelt részének) hőszigetelése (1 710 m²),
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— a homlokzat hőtechnikai értékének javítását szolgáló mértékű felújítása (6 518,23 m²),
2. rész: épületgépészeti munkák
— az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, HMV előállítás korszerűsítése (kazáncsere, központi és helyi
fűtésszabályozás – 2 db kondenzációs kazán, á 200 kW),
3. rész: az épület világításkorszerűsítése (1 308 db)
4. rész: fotovoltaikus napelemek telepítése (43,9 kW, 3~)
A kivitelezést valamennyi rész tekintetében műemléki védettségű épületen kell végezni.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Építészeti munkák
1) Rövid meghatározás

A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
építészeti munkák (átalányáras kivitelezési szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45262690, 45421100, 45321000, 44221000

3) Mennyiség
Építészeti munkák:
— az épület nyílászáróinak átfogó korszerűsítése (ablakok: 1 373,79 m², ajtók: 30,86 m²)
— a padlásfödém (és díszterem kiemelt részének) hőszigetelése (1 710 m²),
— a homlokzat hőtechnikai értékének javítását szolgáló mértékű felújítása (6 518,23 m²),

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Épületgépészeti munkák
1) Rövid meghatározás

A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
épületgépészeti munkák (átalányáras kivitelezési szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45262690, 45331000, 42160000

3) Mennyiség
Épületgépészeti munkák
— az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, HMV előállítás korszerűsítése (kazáncsere, központi és helyi
fűtésszabályozás – 2 db kondenzációs kazán, á 200 kW),

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 2 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Az épület világításkorszerűsítése
1) Rövid meghatározás

A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
világításkorszerűsítés kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45262690, 45315100, 31524200

3) Mennyiség
Az épület világításkorszerűsítése (1 308 db).

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 2 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: Fotovoltaikus napelemek telepítése
1) Rövid meghatározás

A KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása” projekt keretében
napelemek telepítése (átalányáras kivitelezési szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45262690, 45315000, 09332000

3) Mennyiség
Fotovoltaikus napelemek telepítése (43,9 kW, 3~).

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 2 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő valamely kötelezettségét neki felróható okból a meghatározott határidőre
nem teljesíti, a késedelem kezdő időpontjától kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik abban az esetben is,
ha a késedelem miatt Megrendelőt semmilyen kár vagy egyéb vagyoni hátrány nem éri. A késedelmi kötbér
mértéke 0,5 % naponta, a késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás. A késedelmi kötbér fizetése a hibátlan teljesítés alól nem mentesíti a Nyertes ajánlattevőt.
Ha Nyertes ajánlattevő hibás teljesítést nyújt, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint
késedelme esetén arra az időre, amely a hiba felmerülésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig
eltelt. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett a nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet szavatossági
igényt.
Nyertes ajánlattevő által Megrendelőnek késedelmes vagy hibás teljesítése miatt fizetendő kötbér együttes
összege nem haladhatja meg a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20
(húsz) %-át.
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Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződést nyertes ajánlattevő hibájából felbontja, meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 20 (húsz) %-a. A teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása kizárt, felek kizárják a késedelmi és a
meghiúsulási kötbér párhuzamos alkalmazásának lehetőségét.
Megrendelő az érvényesíteni kívánt kötbér összegét a nyertes ajánlattevő aktuális számlájából visszatartja
és beszámítja. A nyertes ajánlattevő által fizetendő összes kötbér együttes összege maximálisan a nyertes
ajánlattevőnek járó a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 20
%-a lehet (továbbiakban: Kötbér Maximum). Amennyiben a nyertes ajánlattevő által fizetett kötbér együttes
összege eléri a Kötbér Maximumot, a Megrendelő jogosult azonnali hatályú felmondással élni.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkaterület átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a
létesítmény átadásával 40 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási
szerződéstől minden külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér igényt
érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben.
A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A jogosult a szerződésszegéssel okozott
kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Amennyiben a Megrendelő az átvételt - a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű
hibák, hiányosságok miatt - jogszerűen megtagadta, akkor a Felek közösen, a jegyzőkönyvben rögzítve az
átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kijavítására, pótlására. A
póthatáridőre a Megrendelő jogosult késedelmi kötbér igényét érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben.
Ha ez a póthatáridő a felvett jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan eredménytelenül telik el, akkor
Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből fakadó jogait, illetve jogosult minden külön indokolás és
érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni a jelen szerződéstől.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési) biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérő részére. A teljesítési
biztosíték mértéke 5 %, alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a
szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítéknak a teljesítési határidő napjáig kell
rendelkezésre állnia.
Kivitelező a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot
köteles nyújtani. Nyertes ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes
személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Ajánlatkérő hivatkozik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdésére, valamint a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjára.
Amennyiben nyertes ajánlattevő átutalással kíván bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy azt az
ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-00000000 számú számlájára kell utalni.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a
Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján.
Jótállási kötelezettség: Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama a Műszaki átadást
követő 36 hónap, az elvégzett munkára és a beépített anyagokra egyaránt.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzési eljárás a KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota energiahatékonysági
felújítása” projekt keretében európai uniós támogatásból valósul meg.
Projekt adatai:
Operatív program azonosítója: KEOP-5.6.0/12-2013-0013
Operatív program címe: „Tündérpalota energiahatékonysági felújítása”
A finanszírozás (intenzitás) mértéke 100 %.
Az építési munkák ellenértékét ajánlatkérő szállítói finanszírozás keretében teljesíti az alábbiak szerint: A
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a
vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával.
A szállítói előleget nyertes ajánlattevő közvetlenül a támogatótól igényelheti az ajánlatkérő egyidejű
értesítése mellett. Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Ajánlatkérő 1 db szállítói előlegszámla (fentiek figyelembevételével) valamint 1 db végszámla benyújtására
biztosít lehetőséget. Nyertes ajánlattevő teljesítését Ajánlatkérő írásban igazolja. A teljesítés írásbeli igazolása
az alapja a számla nyertes ajánlattevő általi kibocsátásának. Nyertes ajánlattevő teljesítésének ellenőrzésére
Ajánlatkérőnek 10 (tíz) nap áll rendelkezésére, és amennyiben nyertes ajánlattevő teljesítése lényeges hibától
mentes, az ellenőrzésre rendelkezésre álló határidőt követő két munkanapon belül Ajánlatkérő köteles nyertes
ajánlattevő teljesítését írásban igazolni.
A számla befogadása és kiegyenlítése teljesítési igazolás kiállítása mellett, a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél által kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésekben, illetve alvállalkozó igénybevétele
esetén a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján, a 306/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdéseinek
megfelelően, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, a Megrendelő által igazolt teljesítést követően,
átutalással szállítói kifizetéssel kerül sor, a Kbt. 130. § (3)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint banki átutalással
(„Szállítói kifizetés”). Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/
A. §-ra, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletre a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létre
hozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
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— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll,
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, alvállalkozó illetve nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, aki az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai névjegyzékében
nem szerepel (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés követelmény, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga előírja). (Kbt. 57. § (1)
bekezdés d) pont)
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2–8. és 10–11. §-ai szerint és az ajánlati
dokumentációban meghatározottaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdésének hatálya alá, illetve az ajánlatkérő az ott meghatározottak szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem
állását.
Az ajánlattevő a Kr. 2. § j) illetve 4. § g) pontja szerint köteles eljárni annak igazolására, hogy nem tartozik a
Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkoznia kell az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okok tekintetében.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró ok tekintetében az ajánlattevő választása szerint
— saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
— az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az előző pont szerinti nyilatkozat
mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról,
hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014-án közzétett „a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő
2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), illetőleg a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-jén közzétett „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóira (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61.
szám, 1.6.2012.).
A kizáró okok kapcsán becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás
feladásának dátuma.
Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia kell az ajánlattevőnek folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében: a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás, erről nemleges tartalmú, cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1) Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőknek) a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
P.2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a Kr. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell
az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (1. rész: építészeti munkák, 2. rész:
épületgépészeti munkák, 3. rész: világításkorszerűsítés, 4. rész: napelemek telepítése) – általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. § (3) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 55. § (6)
bekezdés c) pontjára.
P.3) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a Kr. 14. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell
az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlái vonatkozásában az összes számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi
nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját;
— volt-e a pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás
időpontjáig terjedő időszakban.
„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 14. §
(1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 14. § (1) bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben legfeljebb egy évben volt negatív.
A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel
mértéke: ajánlattevő alkalmas, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri vagy meghaladja az 1. rész esetében a 100 000 000
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HUF-ot, 2. rész esetében a 40 000 000 HUF-ot, 3. rész esetében a 15 000 000 HUF-ot, 4. rész esetében a 10
000 000 HUF-ot.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 1. rész esetében a 100 000 000
HUF-ot, 2. rész esetében a 40 000 000 HUF-ot, 3. rész esetében a 15 000 000 HUF-ot, 4. rész esetében a 10
000 000 HUF-ot.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi
számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás
időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
A P.1)-P.3) jelű követelmények tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) részenként a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint
ismertetnie és a 16. § (5) bekezdés alapján alkalmazandó (3) és (6) bekezdései, 17. § (1) bekezdése,
valamint a Kbt. 129. § (7) bekezdése szerint igazolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított öt év legjelentősebb építési beruházásait az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Folyamatban lévő építési beruházás
esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak az alkalmasság
minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Az ajánlattevő az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához
készítsen egy referenciaösszesítő nyilatkozatot a kormányrendeletben foglalt tartalommal.
M.2.) Ajánlattevőnek csatolni kell a Kr. 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését. Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai tapasztalat
alátámasztására, a végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell a szakember nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul
és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos
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megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik részenként
legalább 1 db, az 1. rész esetében építészeti munkákra, a 2. rész esetében épületgépészeti munkákra, a 3.
rész esetében világításkorszerűsítésre, a 4. rész esetében napelemek telepítésére vonatkozó referenciával,
amelynek a nettó (ÁFA nélküli) ellenszolgáltatása összesen elérte a következő összegeket: 1. rész esetében
a 100 000 000 HUF-ot, 2. rész esetében a 40 000 000 HUF-ot, 3. rész esetében a 15 000 000 HUF-ot, 4. rész
esetében a 10 000 000 HUF-ot, valamint nem rendelkezik az 1. rész esetében legalább nettó 150 000 000
HUF értékben elvégzett műemlék, vagy műemlék jellegű vagy helyi védelmet élvező épület építésére vagy
felújítására vonatkozó referenciával.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének
egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
a) 1 fő minőségmenedzsment szakmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberrel.
b) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű végzettségi és szakmai gyakorlati
követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 2. pont],.
Az M2. pont a-b) pontjaiban előírtak vonatkozásában az átfedés megengedett.
Több részre történő ajánlattétel esetén egy szakemberrel is igazolható az alkalmasság.
Közös ajánlattevők az M.1), M.2.) jelű követelménynek együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
D 169/15

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 23.3.2015
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
23.3.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23.3.2015 - 10:00
Hely:
Azonos az I.1) ponttal.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdésében
foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0/12-2013-0013 azonosító számú „Tündérpalota
energiahatékonysági felújítása”.

VI.3) További információk
1) Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: az ajánlatkérő az
ajánlati dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az alábbiak
szerint: a http://www.dobsa.hu/?page_id=1027 oldalon történő regisztrációt követően az ajánlatkérő nevében
eljáró szervezet e-mailen küldi meg az ajánlati dokumentációt (munkanapokon reggel 8:00 és 17:00 óra között,
az ajánlattételi határidő napján 8:00 és 10:00 óra között).
Az ajánlati dokumentáció elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le
kell töltenie.
2) Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3) Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia kell az ajánlattevőnek és adott esetben a
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek:
— az egyéni vállalkozó kivételével: a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (aláírási
címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, valamint – amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu-
n megtalálható adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait – a hatályos adatokat tartalmazó
közhiteles cégkivonatot vagy cégmásolatot eredetiben vagy egyszerű másolatban;

http://www.dobsa.hu/?page_id=1027
www.e-cegjegyzek.hu-n
www.e-cegjegyzek.hu-n
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— adott esetben meghatalmazást az ajánlat aláírására és kötelezettségvállalásra.
4) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
5) Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
6) A dokumentumok – a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat és az ajánlati biztosítékra vonatkozó
garancia vagy kötelezvény kivételével – egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 60. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.
7) Ajánlatkérő a különböző devizákban megadott összegek forintra történő átszámításánál az árbevétel
esetében az adott naptári év fordulónapján, referencia esetében a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos
deviza középárfolyamokat alkalmazza.
8) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
9) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot)
nyújtott be, továbbá a Kbt. 40. § (4) bekezdésében foglaltakra.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése értelmében ajánlati biztosíték (továbbiakban: biztosíték) nyújtásához
köti az ajánlattételt. A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (ajánlatkérő számlájára
való befizetés esetén a banki igazolás másolati példánya, bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a
bankgarancia eredeti példánya, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvény esetén a kötelezvény eredeti példánya) ajánlattevőnek a végleges ajánlatához kell csatolnia.
Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész esetében 2 000 000 HUF, 2. rész esetében 700 000 HUF, 3. rész
esetében 500 000 HUF, 4. rész esetében 300 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
1. Ajánlatkérő számlájára való befizetéssel: Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-01744277-00000000,
„Tündérpalota energiahatékonysági felújítása .... rész - ajánlati biztosíték” megjegyzéssel ellátva. A befizetés
helye: Magyar Állmkincstár fiókhálózata.
2. bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával: kedvezményezettként Ajánlatkérő kerül feltüntetésre,
a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan. Érvényességi ideje: az ajánlati kötöttség első napjától
az ajánlati kötöttség lejáratát követő első munkanapig kell érvényesnek lennie, amely időpont megegyezik
az ajánlati kötöttség adott esetben a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított maximális
időtartamával.
3. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének módját ajánlattevő választja meg, azonban az előírtak szerinti teljesítést
igazoló dokumentumot az ajánlathoz kell csatolni. A garancia, illetve kötelezvény eredeti vagy közjegyző
által hitelesített másolati példányát az ajánlatot tartalmazó borítékban vagy csomagban, de az ajánlattal nem
összefűzve, attól elkülönítve kell csatolni.
A biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje az ajánlattételi határidő lejártának időpontja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerinti az ajánlat
érvénytelenségére vonatkozó körülményre.
Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat.
11) Ajánlatkérő a P.1)-P.2)-P.3) és M.1)-M.2) alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
12) Amennyiben több gazdasági szereplő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
13) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja 24.2.2015. 10:00–11:00 óra. A helyszíni bejáráson
való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció elektronikus úton történő elérése az 1) pontban leírtak szerint.



HL/S S26
06/02/2015
42507-2015-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13/15

06/02/2015 S26
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

13/15

Ajánlattevő a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 45. § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában teheti fel.
14) Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján egy papír alapú és egy, a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg PDF-ben, egyszerírható CD-n v. DVD-n) kell beadni.
A papír alapú példányt összefűzve vagy tűzve, vagy bármilyen más módon bekötve kell benyújtani. A papír
alapú ajánlati példányt köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, mely kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen
történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál az /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 67–70. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni.
Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell csatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A papír alapú példányt és az elektronikus másolati példányt egy közös, zárt borítékban (csomagban) kell
benyújtani.
Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy az
elektronikus formában benyújtott ajánlat megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. A papír, illetve az
elektronikus formában benyújtott ajánlatok eltérése esetén a papír alapú példány a mérvadó.
15) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során [Kbt. 124. § (4)–(5) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
16) A jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az
irányadó. Ajánlatkérő a különböző eljárási cselekmények során a pontos időt a www.pontosido.hu honlap
alapján állapítja meg.
17) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, illetve adott esetben a
további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a
Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
18) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozókról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
19) A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, OLAF (Európai
Csalás Elleni Hivatal), Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.)
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések
teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést

www.pontosido.hu
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követő 5 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem
tagadható meg.
20) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
9. §-ban foglaltak alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi építési munkára kiterjedő, káreseményenként legalább
a nettó vállalkozási díj negyedét elérő kárértékre, valamint legalább a nettó vállalkozási díj felét elérő éves
kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
A felelősségbiztosításnak ki kell kiterjednie az ajánlattevő valamint az eljárás eredményeképp megkötött
szerződés teljesítése körében megjelenő valamennyi alvállalkozó építési munkáira. A felelősségbiztosítási
szerződés bemutatása a szerződés megkötésének feltétele.
21) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10–11. §-aira.
22) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bek. alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. A
tájékoztatást adó illetékes szervezetekre vonatkozó részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
23) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
24) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § szerinti előírások megfelelően irányadók. Az
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak, továbbá a dokumentációban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
25) Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkoznia arról, hogy amennyiben Ajánlatkérő az
Ajánlattevőt Nyertes ajánlattevőként jelöli meg az eljárás írásbeli összegezésében, Ajánlattevő legkésőbb
a szerződés aláírásáig rendelkezni fog az ajánlattételi felhívás III.2.3) pont M.2.) b) feltétel kapcsán 1 fő
szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű végzettségi és szakmai gyakorlati
követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 2. pont].
Ajánlatkérő előírja, hogy a Nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattételi felhívás
III.2.3) pont M.2.) b) pontban előírt szakember rendelkezzen az érvényes szakági felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, amelyet a szerződés hatálya alatt biztosítani kell. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a
szerződéskötéséig nem rendelkezik érvényes szakági felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező
szakemberrel, azt Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
4.2.2015

www.kozbeszerzes.hu
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