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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Miskolc Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Miskolc, Otthon téri egészségház építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000796792020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
56264890

Városház Tér 8

Miskolc HU311 3525

Angyalné dr. Soltész Kitti

soltesz.kitti@miskolc.hu +36 46512700

www.miskolc.hu

KORMOS Ügyvédi Iroda EKRSZ_
19765275

Széchenyi Utca 21-23. I/2.

Miskolc HU311 3525

Kormos Sándor

kormos.sandor@kozbeszerzes.eu

www.miskolc.hu
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000796792020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000796792020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Egyéb tevékenység:

önkormányzati feladatok ellátása

Miskolc, Otthon téri egészségház építése

EKR000796792020

Építési beruházás

Miskolc Otthon téri egészségház építése (TOP-6.6.1-1-16-MI1-2017-00008) a mellékelt kiviteli tervdokumentáció szerint. Épül: 5 
rendelős felnőtt orvosi rendelő, 2 rendelős gyermekorvosi rendelő, 2 szobás Védőnői szolgálat egy Egészségház épületen belül. 
Helyiségjegyzék szerint összesen: 517,10 m2 hasznos alapterületű új épület építése.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45215000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

Miskolc, Otthon téri egészségház építése

3534 Miskolc, Otthon tér 1. (hrsz.: 33835/11)

A Miskolc, Otthon tér 1. (hrsz.: 33835/11) szám alatt megvalósítani tervezett egészségház épületében egy 5 rendelős felnőtt orvosi 
rendelőt, 2 gyermekorvosi rendelőt, 2 szobás védőnői szolgálat kerül kialakításra. Az egészségház összterülete tervezetten 8047 m2. 
Hasznos alapterület, helyiségjegyzék szerint összesen: 517,10 m2. Az épület szerkezeti kialakítása vasbeton pillérvázak között tégla 
vázkitöltő falakkal, pallófödémmel történik. A földszinti padlóvonal a csatlakozó terephez képes +2 cm- rel kerül kiemelésre, mely 
következtében előlépcsők és rámpák építése nem indokolt. Az épület előtt egy gyalogosok és mentőautó számára fenntartott térburkolt
területrész vezeti fel az ide érkezőket a főbejárathoz. A padlóburkolatok egységesen pvc burkolatok a szegélyek mentén íves 
felhajtással, vezetősávval. A vizeshelyiségekben 2,10m magas csempe falburkolat kerül kialakításra. A nyílászáró szerkezetek küszöb 
nélküliek, min,95 cm szabad belmérettel az akadálymentes közlekedés érdekében. A főfalak alá beton sávalapok kerülnek a kiviteli 
terveknek megfelelő szélességben, és kialakítással, melyek C20/25‐XC2‐24‐F2 minőségű készülnek a statikai kiviteli tervek szerint. A 
válaszfalak teherátadása monolit vasbeton gerendákkal (talpgerendákkal) lesz biztosítva. Talpgerendák C20/25‐XC2‐24‐F2 minőségű 
betonból B500 minőségű betonacélokkal készülnek étoldali zsaluzatban. Az alaptestek szintén talpgerendákkal kerülnek összefogásra. 
Monolit vasbeton pillérvázakat összekötő vasbeton gerendák alkotják a nyílások áthidalását, külső síkon hőszigetelve. Előre gyártott 
vasbeton pallófödém alkotja az épület födémszerkezetét, 8 cm felbetonnal kiegészítve, melyek vasalása a koszorúba bekötésre kerül. 
Az épületben elhelyezett monolit vasbeton pillérek, C20/25‐XC1‐16‐F3 minőségű betonból B550 minőségű betonacélokkal készülnek 
zsaluzatban. Az előtetőnél található pillérek vasbeton szerkezetűek és a kiviteli terveknek megfelelő keresztmetszetűek. Az épület 
belső válaszfalai 12,5 cm összvastagságú szerelt gipszkarton válaszfalak lesznek, CW75 vázszerkezettel, 5 cm kőzetgyapot 
hőszigeteléssel és kétoldali kétrétegű gipszkarton lapokkal. A vizes helyiségekben, illetve a mosdók mögött impregnált gipszkarton 
lapokkal. Az ivóvíz ellátás, a meglévő utcai közmű hálózatról biztosítható. A használati melegvíz ellátás gépészeti helyiségben 
elhelyezett gépészeti berendezésekkel kerül biztosításra. A beruházás barnamezős beruházás, amely telek jelenleg rendelkezik 
áramszolgáltatói betáplálással, azaz: 14 kW, 3x20 fázison. A tervezett létesítmény a szabványoknak és rendeleteknek megfelelő új 
főelosztót fog kapni. Tervezett közepes megvilágítási szintek az MSZ EN 12464-1:2014 és az MSZ EN 29241-2 szabványelőírásoknak, 
valamint a kapott helyiségkönyvnek megfelelően a tervezett létesítményben a mesterséges megvilágítást LED lámpatestek biztosítják. 
A tervezett szinteken biztonsági- és kijáratmutató világítási rendszer épül ki az MSZ 1838:2014 szabványnak megfelelően. A tervezett 
szinteken biztonsági- és kijáratmutató világítási rendszer épül ki az MSZ 1838:2014 szabványnak megfelelően. A biztonsági és 
irányfény-világítás saját akkumulátorral kerül megoldásra „AT” AutoTest funkcióval. Az ingatlanon a közműhálózat teljes, a víz, 
szennyvíz, gáz, és elektromos külső közművek rendelkezésre állnak. A tervezett WC berendezések légbeszívása a kapcsolódó szennyvíz
ejtőkön keresztül történik. A részletes műszaki dokumentumokat a kiviteli tervek tartalmazzák. A leírásban és a műszaki 
dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű vagy
magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.

Igen

Igen

2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó
projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-10 db 
projekt)

10
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Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
-(2) bekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT -t,alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépészeti 
feladatokra vonatkozó műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri szervezeten 
belüli tapasztalat 0-10 db projekt)

10

4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületvillamossági 
feladatokra vonatkozó műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri szervezeten 
belüli tapasztalat 0-10 db projekt)

10

Nem

Igen

Nem

8

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-6.6.1-1-16-MI1-2017-00008
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Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben 
összesen (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és legalább 350 m2 hasznos alapterületre vonatkozó új 
épület építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási referencia munkákkal, amelyből legalább az egyik szerződés legalább 150 m2 új 
épület építési referencia munkát tartalmaz. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak 
szerint az alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat 
veszi figyelembe. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]: Sz1: Alkalmatlan 
Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő 
tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/
hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. A 
Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő az EEKD IV. α pontjának kitöltésével 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - 
adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Sz1: Az előírt követelmény 
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a 
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) 
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Előzetes igazolás: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a
Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően –AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást 
biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Utólagos igazolás: Az 
alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett 
felhívására a Kbt. 69. §(4) bek. alapján.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a 
figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az AK által rendelkezésre 
bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani 
(előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek AT-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az
i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint 
köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti 
formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Előzetes igazolás: AT-nek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-
ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával 
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt – az ajánlat részét képező – külön EEKD benyújtásával 
előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.). Az AT-nek az 
alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az AT-nek azon alvállalkozók 
tekintetében, akik nem vesznek részt A AT alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a 
kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § 
(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő 
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.Fej-nek megfelelően 
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a 
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69
. § (4) bek szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, 
nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az 
elbírálás során AK-nek alapos kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek 
megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési 
dokumentumban az EEKD form. nyomt-nak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.
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Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

1./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték: 5%; Késedelmi kötbér: 1%/nap, max 20%; 
meghiúsulási kötbér: 25%, Jótállás: 5 év; Részletesebb ismertetéseket a szerződés-tervezet tartalmazza, a %-os meghatározások nettó 
vállalkozói díjra értendők. 2./ Fizetési feltételek: Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. Részszámlázás: 3 részszla+1 végszla [25%-50%-
75%-100% készültségnél] állítandó ki a számlázás során, azaz összesen 4 számlát kell kiállítani. A számlák kiegyenlítése a Ptk. 6:130. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül, banki átutalással. 
Számlázás részletes ismertetését a szerződés-tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától 
kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Nem

Nem

HU

Nem

Nem

Nem

Nem
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+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek 
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati 
felhívás III.1.3) M.1 pontja. 2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik. 3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) 
bekezdésében foglaltakat. 4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5./ Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés]. 6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt
. 67.§ (4) bekezdés]. 7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az 
ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.; és 4. 
értékelési szempont esetében az arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók. 8./ Az ajánlati 
felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért 9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be 
ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal. 10./ Az 
AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban. 11./
Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel
, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés 
alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, 
vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai 
ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani! 14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló 
összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően. 15./ Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül 
megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket (pályázatokat) nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 
a Támogatási Szerződésekben szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó 
szerződésmódosításra irányuló igényeket kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló szerződésmódosításra 
vonatkozó igény, igények el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés 
hatálybalépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításának elfogadása. 16./ A szerződéskötés időpontjára a nyertes AT-nek 
rendelkeznie kell az értékelési szempontok szerinti magasépítő szakmai gyakorlattal rendelkező SZE-rel, MV-ÉG és MV-ÉV kategóriájú
felelős műszaki vezetővel. 17./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 25.000.000,- HUF/káresemény és legalább 50.000.000,- HUF/év mértékű építési 
szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, 
s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre. 18./ Új építés keretében, egy 
épületen (Egészségházon) belül kerülnek kialakításra orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat helyiségei. Az építendő 
új épület a kivitelezés során részekre nem bontható, szerkezetileg és funkcionálisan is egy egységet képez. Az egyes épületrészek egy 
ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő szerkezetek, a szűkös és egymást átfedő 
kivitelezési területek és a korlátozott megközelítési lehetőség nem teszi lehetővé a különböző épületrészek, épületszárnyak külön 
kivitelezését. 19./ FAKSZ: dr Kormos Sándor (00274)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)




