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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROSAjánlatkérő 
neve:

Építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000109202019
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E50 - Bírálati szakasz
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Lukács Andrea
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KáBéTé Kft. HU

Budapest HU1 1133

Vág. utca 9.

Lukács Andrea
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EKR000109202019
(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45453100-8

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

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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

Egyéb:

egészségügyi intézmény

Egészségügy

Építési beruházás

Építési beruházás

1.R:Járóbeteg rendelők felújítása, a mellékhelyiségek korszerűsítése, akadálymentesítés: Rendelőintézet épületének részleges 
felújítása az A2, A4, A6, C2, C4, C6 szinteken a vizescsoportok korszerűsítésével, átalakításával, a B7 szint átalakítása, korszerűsítése, 
a B és a, C szárnyak középső mezői tetőjének felújítása, hőszigetelése, az épület felvonójának bontása, új felvonó építése a B1 és B7 
szintek bekapcsolásával, az épület és környezete projektarányos, komplex akadálymentesítése, új informatikai hálózat kiépítése:3 db 
rendelő, diabetológiai, oktatóterem, tornaterem, öltöző, vizes csoport, váró – bontások, új válaszfalak, burkolatok, nyílászárók, fűtés- és
világításkorszerűsítés, tetőszigetelés,Felvonó felújítása, korszerűsítése, az ER B1, illetve B7 szinten felvonószint kialakítása a gépház 
bővítésével, a műemlék épület adottságainak megfelelő, egyedi kialakítással,Illemhelyek átalakítása, korszerűsítése, akadálymentes 
illemhely betelepítése, személyzeti wc beillesztése,Az ER rendelőintézet projektarányos, komplex akadálymentesítési feladatok,
Szomatopedagógiai foglalkoztató kialakítása,A járóbeteg rendelők informatikai hálózatának korszerűsítése 4 db RACK szekrény 
telepítésével, szünetmentes ellátás kiépítésével, a strukturált hálózat projektarányos bővítésével. 2.R:Akadálymentes kapcsolat 
létesítése korlátlift építésével a KO épület D 0 és D-1 szintjei és a bejárati félszintek között:A KO D 0 infektológiai járóbeteg 
szakrendelés akadálymentes önálló bejáratának megteremtése. a beruházás helyszíne:2400 Dunaújváros, Vasmű út 10, ER épület, 
Korányi Sándor utca 4-6. KO D, az épület besorolása:műemlék a beruházás tárgya:részleges belső átalakítás és tető korszerűsítés, 
felvonó korszerűsítés; az átalakítással érintett részek:ER B 7. szint, illetve a felette lévő tetőfelület,ER A, C 2, 4, 6. szint illemhely 
csoportok, felvonóakna KO D0, D1 épület korlátlift. érintett terület összesen: 319 m2 B7 rendelőszint korszerűsítése (diabetológia) 
helyiség terület megjegyzés váró 45 m2 a lépcsőházból nyílik oktatószoba 20 m2 a váróból nyílik rendelő 1 20 m2 a váróból nyílik 
rendelő 2 20 m2 a váróból nyílik tornaterem 37 m2 a váróból nyílik öltöző mosdóval 4 m2 az előtér 2-ből nyílik megtartandó helyiségek
lépcsőház, wc, előtér 2, irodák (2 db) (ablakcsere itt is kell) A váró padlóburkolata a meglévőhöz hasonló, mozaikszerű GRES legyen 40
*40 cm-es mérettel. Az átalakításhoz tartozóan a vízgépészeti, erősáramú, gyengeáramú hálózat felújítása, világítás tervezése. A 
meglévő szerverszoba megszüntetése a kiépített új hálózat átadása után lehetséges. A meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek 
felszerelése. B7 rendelőszint feletti lapostető korszerűsítése:A tetőrész hő- és vízszigetelése a hatályos energiahatékonysági előírás 
szerint. Wc csoportok korszerűsítése: női wc:3 szinten (A2, A4, A6 szint) 1-1 wc helyiség wc-vel, kézmosóval mintavételi wc:A4 szinten 
2 db, folyosóról nyitott egy fős wc kézmosóval személyzeti wc:3 szinten (A2, A4, A6) 1 wc+mosdó akadálymentes illemhely 3 szinten (
A2, A4, A6) 1-1 spec. wc, kézmosó, pelenkázó, kiöntő ffi wc:3 szinten (C2, C4, C6) 1 wc, 2 vizelde, 2 mosdó személyzeti wc:3 szinten (
C2, C4, C6) 1 helyiség wc+mosdó Az átalakításhoz tartozóan a gépészeti minden hálózat cseréje az alagsori alapvezetékekig, a 
világítás korszerűsítése. A gyengeáramú alapvezetékek hozzáférhető nyomvonalának, és RACK szekrények helyének biztosítása. A 
belső terekhez mesterséges szellőzés Felvonó felújítása, bővítése: Új akadálymentes felvonó a régi helyén, a felvonógépház szükséges 
átalakítása, a B1, B7 szinten megállók kialakítása További információ: közbeszerzési dokumentációban, műszaki leírásban.
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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.R:Járóbeteg rendelők felújítása, a mellékhelyiségek korszerűsítése, akadálymentesítés: Rendelőintézet épületének részleges 
felújítása az A2, A4, A6, C2, C4, C6 szinteken a vizescsoportok korszerűsítésével, átalakításával, a B7 szint átalakítása, korszerűsítése, 
a B és a, C szárnyak középső mezői tetőjének felújítása, hőszigetelése, az épület felvonójának bontása, új felvonó építése a B1 és B7 
szintek bekapcsolásával, az épület és környezete projektarányos, komplex akadálymentesítése, új informatikai hálózat kiépítése:3 db 
rendelő, diabetológiai, oktatóterem, tornaterem, öltöző, vizes csoport, váró – bontások, új válaszfalak, burkolatok, nyílászárók, fűtés- és
világításkorszerűsítés, tetőszigetelés,Felvonó felújítása, korszerűsítése, az ER B1, illetve B7 szinten felvonószint kialakítása a gépház 
bővítésével, a műemlék épület adottságainak megfelelő, egyedi kialakítással,Illemhelyek átalakítása, korszerűsítése, akadálymentes 
illemhely betelepítése, személyzeti wc beillesztése,Az ER rendelőintézet projektarányos, komplex akadálymentesítési feladatok,
Szomatopedagógiai foglalkoztató kialakítása,A járóbeteg rendelők informatikai hálózatának korszerűsítése 4 db RACK szekrény 
telepítésével, szünetmentes ellátás kiépítésével, a strukturált hálózat projektarányos bővítésével. érintett terület összesen: 319 m2 B7 
rendelőszint korszerűsítése (diabetológia) helyiség terület megjegyzés váró 45 m2 a lépcsőházból nyílik oktatószoba 20 m2 a váróból 
nyílik rendelő 1 20 m2 a váróból nyílik rendelő 2 20 m2 a váróból nyílik tornaterem 37 m2 a váróból nyílik öltöző mosdóval 4 m2 az 
előtér 2-ből nyílik megtartandó helyiségek lépcsőház, wc, előtér 2, irodák (2 db) (ablakcsere itt is kell) A váró padlóburkolata a 
meglévőhöz hasonló, mozaikszerű GRES legyen 40*40 cm-es mérettel.Az átalakításhoz tartozóan a vízgépészeti, erősáramú, 
gyengeáramú hálózat felújítása, világítás tervezése. A meglévő szerverszoba megszüntetése a kiépített új hálózat átadása után 
lehetséges. A meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek felszerelése. B7 rendelőszint feletti lapostető korszerűsítése:A tetőrész hő
- és vízszigetelése a hatályos energiahatékonysági előírás szerint. Wc csoportok korszerűsítése: női wc:3 szinten (A2, A4, A6 szint) 1-1 
wc helyiség wc-vel, kézmosóval mintavételi wc:A4 szinten 2 db, folyosóról nyitott egy fős wc kézmosóval személyzeti wc:3 szinten (A2, 
A4, A6) 1 wc+mosdó akadálymentes illemhely 3 szinten (A2, A4, A6) 1-1 spec. wc, kézmosó, pelenkázó, kiöntő ffi wc:3 szinten (C2, C4,
C6) 1 wc, 2 vizelde, 2 mosdó személyzeti wc:3 szinten (C2, C4, C6) 1 helyiség wc+mosdó Az átalakításhoz tartozóan a gépészeti 
minden hálózat cseréje az alagsori alapvezetékekig, a világítás korszerűsítése. A gyengeáramú alapvezetékek hozzáférhető 
nyomvonalának, és RACK szekrények helyének biztosítása. A belső terekhez mesterséges szellőzés További információ: közbeszerzési 
dokumentációban, műszaki leírásban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Rendelőintézet épületének részleges felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Dunaújváros, Vasmű út 10, Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

300

Dunaújváros, Vasmű út 10.

Igen

Igen

M2műszaki, szakmai alkalmasság keretében előírt szakembernek a többlet 
szakmai gyakorlata egész hónapokban megadva

30
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Akadálymentes kapcsolat létesítése korlátlift építésével a KO épület D 0 és D-1 szintjei és a bejárati félszintek között. A KO D 0 
infektológiai járóbeteg szakrendelés akadálymentes önálló bejáratának megteremtése.Új akadálymentes felvonó a régi helyén, a 
felvonógépház szükséges átalakítása, a B1, B7 szinten megállók kialakítása.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Akadálymentes kapcsolat létesítése korlátlift építII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ponthatár:0-10,értékelés módszere:Ár:fordított arányosítás, minőségi szemp: arányosítás két szélső érték között. Ár:Nettó ajánlati 
összár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva, tartalékkeret nélkül

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, 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:141 119 809Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati HUFösszár Teljes mennyiségre

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00113

Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.

Igen
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Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint: 114. § (2) A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „
egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány 
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. 
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok valamelyike fenn áll.

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

Ponthatár:0-10,értékelés módszere:Ár:fordított arányosítás, minőségi szemp: arányosítás két szélső érték között. Ár:Nettó ajánlati 
összár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva, tartalékkeret nélkül

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, 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:6 350 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati HUFösszár Teljes mennyiségre

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

M.2. pontban, a műszaki, szakmai alkalmasság keretében előírt szakembernek a 
többlet szakmai gyakorlata egész hónapokban megadva

30

Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00113
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M.1./1. rész:Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik műemlékkel - a beszerzés tárgyát képező 
műemlékkel - kapcsolatos építési beruházás tárgyú, szerződésszerűen teljesített és igazolt referenciával, melyet a vizsgált időszak alatt

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles csatolni arról, hogy esetében az alkalmassági feltételek 
teljesülnek.Ajánlattevő a részletes igazolások Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 34. § -ában
foglaltakkal összhangban.M.1. / 1. rész: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított előző öt év legjelentősebb, a 
321/2015. (X.30.) 22. § -ának (3) bekezdése szerint igazolt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 34. § -a 
szerinti, műemlékkel - a beszerzés tárgyát képező műemlékkel - kapcsolatos építési beruházásainak ismertetését, mely legalább 
tartalmazza: -az építési beruházás tárgyát, -valamint mennyiségét, -a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónaptól év/
hónapig feltüntetéssel) és helyét, továbbá -nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. M.1./ 2. rész: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított előző öt év legjelentősebb, a 321/2015. (X.30.)
22. § -ának (3) bekezdése szerint igazolt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 34. § -a szerinti, korlátlift 
kialakítását is magában foglaló építési beruházásainak ismertetését, mely legalább tartalmazza: -az építési beruházás tárgyát, -
valamint mennyiségét, -a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónaptól év/hónapig feltüntetéssel) és helyét, továbbá - 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.1. pont tekintetében (mindkettő 
részben) ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi 
figyelembe.Az M.1. pont szerinti (mindkettő részben) referenciát a következők szerint kell igazolni: a korábbi teljesítést a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább: - az építési beruházás tárgyát, valamint - 
mennyiségét, - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónaptól év/hónapig feltüntetéssel) és - helyét, továbbá - nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Ugyanazon referencia mindkettő részben 
csatolható, és a referenciák több szerződéssel is igazolhatók.Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi 
építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást 
kell érteni. M.2 az ajánlattevő nyilatkozatát melyben megadja a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a következő feladatot ellátó
szakemberek (szervezetek) és vezetők megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, és igazolja, hogy az érintett 
személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására (ennek hiányában a nyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára a szakember a jogosultsággal rendelkezni fog): - műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető az első részben, - 
felelős műszaki vezető a második részben. Amennyiben a szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az
Ajánlatkérő a megnevezett szakember tekintetében az előírt alkalmassági minimum követelményt a kamarai nyilvántartásból ellenőrzi.
Ajánlatkérő nem kér további igazolások csatolását. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. értelmében: 21/A. § A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) 
bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak 
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem ír elő ajánlatkérő.

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]:

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. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági 
követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.Tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványa nem alkalmazandó.A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § -ának (1) bekezdésében foglaltak 
értelmében:17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 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.A Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót.A Korm. r. 17. § (2) bekezdés értelmében:(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.Korm.r. 1. § (7) bekezdése értelmében: (7) A kizáró okokra 
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.A Kbt. 64. § is irányadó.Ajánlatkérő a Kbt. 
74. § (1) bekezdés a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, 
vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
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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:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK feltételes közbeszerzési eljárást indít,a Kbt. 135. § (12) bekezdése irányadó.Az eljárás eredményeként, a nyertessel kötendő 
szerződés, amennyiben a nyertes ajánlatban megajánlott ellenérték meghaladja a többletforrás nélkül rendelkezésre álló fedezet 
mértékét, úgy a szerződés kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha az ajánlatkérőnek, mint a Megrendelőnek az EFOP-2.2.19-17-
2017-00113 iktatószámú pályázat kedvezményezettjének a megigényelt többletforrási igényét jóváhagyták. Támogatás intenzitása:
100%.Finanszírozás módja: utófinanszírozás.Irányadó: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a, a 272/2014. (XI.5.) Korm. r, 
valamint a Ptk. 6: 155. §-a.322/2015. (X.30.) Korm.r. 30-32/A,Kbt.135. § (1)-(3),(5)-(8),Ptk.6:130 (1)-(2) bek. Ptk. 6:155. 3 részszámla és
1 végszámla, 5%előleg, 5%tartalékkeret.Ajánlatkérő az ellenértéket a szerződésszerű teljesítést követően szabályszerűen kiállított 
szála kézhezvételét követő 30 napon belül bankszámlára történő átutalással HUFban.Info:DOKban.

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

késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékének 1%-a a késedelemmel érintett minden naptári nap után, max a
teljes nettó értékének 20%-a.Ha késedelmi kötbér eléri a maximum értéket a szerződés megszüntethető. Ha szerződés olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős hiúsul meg, illetőleg a 20 napot meghaladó késedelem esetén a Vállalkozó a nem teljesített mennyiség 
nettó értékének 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizet. AK a kötbért meghaladó kár érvényesítésére is jogosult. 
Jótállás. Részletek: szerződés tervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett. M.1./2. rész:Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
korlátlift kialakítását is magában foglaló építési beruházásainak ismertetésé tartalmazó építési beruházás tárgyú, szerződésszerűen 
teljesített és igazolt referenciával, melyet a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett. M.2. Alkalmatlan a 
szerződés teljesítésére az ajánlattevő (mindkettő részben), ha a szerződés teljesítésébe nem von be: 1. részben: 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet I/IV. melléklet MV-É-M 1 fő felelős építési szakterület műemléki részszakterületre műszaki vezető szakembert, aki a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I/IV. mellékletében a MV-É-M szakterületnél előírt képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel 
rendelkezik. 2. részben : 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I/IV. melléklet MV-É 1 fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I/IV. mellékletében a MV-É szakterületnél előírt képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik 
Kapacitás bevonása: Kbt. 65. § (7)-(9).

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.)Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjáig rendelkezni fog érvényes az 1. rész tekintetében érvényes 60.000.000,- forint/év, 10.000.000,- forint/kár a 2. rész 
tekintetében érvényes 1.000.0000,- forint/év, 500.000,- forint/kár építési felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszti ekkora mértékűre, és a szerződés megkötésekor átadja az Ajánlatkérő (megrendelő) részére az 
érvényes szerződést igazoló felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolati példányát. Amennyiben, a szerződéskötés tervezett 
időpontjában a felelősségbiztosítási kötvény nem, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy Ajánlatkérő ezt a nyertes 
Ajánlattevő visszalépésének tekinti, és jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint eljárni.Ajánlattevő köteles az ajánlatában 
cégszerűen nyilatkoznia a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt biztosítékot, az érvényes felelősségbiztosítás meglétét
igazoló iratot határidőre az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. 2.)Helyszín megtekintése: 2019. ..... hónap .... nap.10:00 órai 
kezdettel. Helye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10., találkozási pont: az épület Vasmű úti főbejárata előtt. A helyszíni bejáráson a 
megjelent gazdasági szereplők a helyszínt megtekinthetik, azonban a helyszíni bejáráson sem kérdezésre, sem válaszra nincs 
lehetőség, figyelemmel a Kbt. alapelveinek maradéktalan érvényesülésére is. Ezt követően a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlattevők írásban tehetik fel az EKR-n keresztül. 3.Az ajánlat részeként ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani, 
amely a következőket kell, hogy tartalmazza: árazott költségvetést és M.2. műszaki, szakmai alkalmasság keretében előírt 
szakembernek a többlet szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajzot. 4.)Nyilatkozni kell: Kbt. 66. §(2),(4),(6), 67. § (4), 134.
§ 5.)Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban, közbeszerzési 
dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján azzal 
egyenértékű ajánlatot elfogadja. 6.)Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
létrehozását (projekttársaság) sem a közös sem az egyéni nyertes ajánlattevők esetében. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontját a Kbt. 75. § (6) alapján. 7.)Az eljárás eredményeként, a nyertessel kötendő szerződés, amennyiben a 
nyertes ajánlatban megajánlott ellenérték meghaladja a többletforrás nélkül rendelkezésre álló fedezet mértékét, úgy a 
szerződés kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha az ajánlatkérőnek, mint a Megrendelőnek az EFOP-2.2.19-17-2017-00113 
iktatószámú pályázat kedvezményezettjének a megigényelt többletforrási igényét jóváhagyták. A rendelkezésre álló fedezet (
támogatás)mértéke:1.rész esetében: nettó 85.433.071,- Ft,2.rész esetében: nettó 1.181.102,- Ft.Többlet forrás mértéke: 1.RÉSZ: 
55.686.738,- Ft;2. RÉSZ: 5.168.898,- Ft 8.)További információ, előírás: Dokumentációban EKR-ben. Helyszíni bejárás:2019.03.12
. 10:00 óra, Helye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10., találkozási pont: az épület Vasmű úti főbejárata előtt.

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

2019.04.04 10:00

HU

60

2019.04.04 12:00

Nem




