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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13988971Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:1103/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

EKE egri telephelyek épületenergetikai fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001059162020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 
Nonprofit Kft.

EKRSZ_7996117
0

Lajos u. 103. B.ép. 2. em.

Budapest HU 1036

Zalai Péter

ekr@bmsksport.hu +36 309950407

Igen

Eszterházy Károly Egyetem EKRSZ_8052783
1

Eszterházy Tér 1.



EKR001059162020

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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/EKR001059162020/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/EKR001059162020/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

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Ajánlatkérő neve:

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-eszterhazy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Eger HU312 3300

Tóth Péter

toth.peter@uni-eszterhazy.hu +36 703788741

Nem

Nem

Igen

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Központi költségvetési szerv
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45453100-8

45443000-4

45350000-5

45331000-6

45321000-3

45320000-6

45300000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - EKE épülete épületenergetikai fejlesztése I.II.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.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001059162020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

EKE egri telephelyek épületenergetikai fejlesztése

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés az „Eszterházy Károly Egyetem épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00137 azonosító 
számú projekt keretében a 3300 Eger, Egészségház u. 4., 6598/1 Hrsz., a 3300 Eger, Leányka u. 6., 5559/9 Hrsz., és a 3300 Eger, 
Leányka u. 2., 5559/13 Hrsz.  cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyában



EKR001059162020

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási 
időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet 
épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya KEHOP 5.2.2-16-2019-00137 Eszterházy Károly Egyetem egri és 
sárospataki telephely épületenergetikai fejlesztése, 3300 Eger, Egészségház utca 4. hrsz.: 6598/1 kivitelezési munkáinak 
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. 
 
A projekt az Eszterházy Károly Egyetem 3300 Eger, Egészségház utca 4. hrsz.: 6598/1 „B” épületét érinti. Az épületenergetikai 
beruházás hőszigetelést, nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet 
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. 
 
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: 
 
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból,  
szintenkénti palóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,                                4161        m2 
 
Függönyfal üvegezéseinek óvatos bontása                                        2254,7        
m2                                                                                                 
Rögzített alumínium szerkezetek üvegezése                                        2254,7        m2 
 
Lapostető hő- és hangszigetelése                                                808,8        m2 
 
Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelő rendszer készítése                1308        m2 
 
Homlokzat hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített  
komplett hőszigetelő rendszerrel                                                1580        m2 
 
 
Hőszivattyú zajcsökkentése rezgésszigetelő alátét, zaj árnyékoló fal építése        1        klt 
 
Álmennyezet helyreállítása gépészeti szerelés után                                818        m2 
                         
Napelemes energiatermelő rendszer (Napelem modul) telepítése, kivitelezése - monokristályos, legalább 370 Wp 
egységteljesítményű        95        db 
                 
Napelemes tartószerkezet                                                        95        db 
                 
Solar-kábel, solar csatlakozók                                                  1        klt 
                 
DC oldali szerelvények                                                                3        db 
 
Megszakító MC1 80A/3p., 25kA, A típus pl. Schrack MC180131 - LT jelű  
elosztóhoz (Az elosztó berendezések Schrack vagy ezzel egyenértékű).        1         db 
Az elosztó berendezések gyártási műhelyterveit  
a gyártó cégnek kell elkészíteni. 
 
Megszakító MC1 40A/3p., 25kA, A típus pl. Schrack MC140131  
- EGK jelű elosztóhoz                                                                1        db  
         
Hőszivattyú, kültéri, emelt hatékonyságú,  
kültéri kompakt levegő/víz hőszivattyú/folyadékhűtő,  
4 db scroll kompresszorral, 2 hűtőkörrel, R410A hűtőközeggel,  
pl. AERMEC NRB0754HEP1                                                        1        db 
 
Kondenzációs kazán pl: Vitocrossal 200 CM2c 186kW (CM2C016),  
Kazántest Vitocrossal 200 CM2C 186kW (7638941),  
Hőszigetelés CM2C 186-311kW (7639063),  
Matrix-égő 186kW CM2C/CM3C (7639072),  
Szabályozó Base I (774557),  
Vitotronic 300 CM1 szabályozó (7748598), 
Dokumentáció CM2C Vitotronic300 (7789424),  
Tárolóhőmérséklet-érzékelő NTC L=5800 (7544848),  
LON-kommunikációs modul (7172173),  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Eszterházy Károly Egyetem  3300 Eger, Egészségház u. 4., Hrsz: 6598/1



EKR001059162020
Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Vitotronic 100G.., 200G.. és 300G..-hez (7172173), 
Bővítőkészlet MW2B szabályozóhoz 2. és 3. fűtőkörhöz (7164403)                 1        db 
 
 
Kondenzációs kazán pl:  Vitocrossal 200 CM2C 186kW (CM2C004),  
Kazántest Vitocrossal 200 CM2C  186kW,  
Hőszigetelés CM2C 186-311kW (7639063),  
Matrix-égő 186kW CM2C/CM3C (7630072),  
Szabályozó Bsae (7745557),  
Vitotronic 100 CC1 szabályozó (7748600),  
Dokumentáció CM2C Vitotronic 100 (7789377)                                 3        db 
 
Semlegesítő berendezés, pl: 
GENO-Neutra V N-70, 7441823                                                1        db 
 
Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése                                                36        m 
 
Égéstermékelvezető rendszer szerelése, Tricox acél kivitel, H=5,90 m                4        db 
 
Meglévő gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak  
(kazánok, szerelvények, hozzájuk tartozó elbontandó csövek)  
leszerelése, meglévő hőközponton belüli kéményrendszerek bontása                1        klt 
 
Fal- és födémáttörés készítése a friss-égési levegő elvezetéséhez                8        db 
 
Épületen belüli meglévő gázvezeték elbontása,  
meglévő (ACTARIS G40) membrános gázmérő elbontása                        1        klt 
 
Új gázmérő kialakításával járó mérőcsere költségek                                1        klt 
 
Kéményseprői szakvélemény                                                        1        klt 
Égéstermékelvezető rendszer villámvédelembe való bekötése                        8        klt  
 
Építőelemes légkezelő berendezés                                                3        db 
 
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen 
értelmezendők. 
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. 
 

Igen

Igen

2.1. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

2.3. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

Nem

Igen
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45453100-8

45443000-4

45350000-5

45331000-6

45321000-3

45320000-6

45300000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - EKE épülete épületenergetikai fejlesztése II.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.  
II.2.7) A szerződés  időtartama ponthoz: a 360 nap naptári napban értendő . 
 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

360

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-5.2.2-16-2019-00137
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A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási 
időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet 
épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya KEHOP 5.2.2-16-2019-00137 Eszterházy Károly Egyetem egri és 
sárospataki telephely épületenergetikai fejlesztése, 3300 Eger, Leányka utca 6. hrsz.: 5559/9 és 3300 Eger, Leányka utca 2. hrsz.: 
5559/13 kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban 
részletezettek szerint. 
 
A projekt az Eszterházy Károly Egyetem 3300 Eger, Leányka utca 6. hrsz.: 5559/9 „E”  épületét és 3300 Eger, Leányka utca 6. hrsz.: 
5559/13 épületét („Delta” épület, Almagyardombi kollégium és kazánház) érinti. Az épületenergetikai beruházás hőszigetelést, 
nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést, napelem rendszer kialakítását tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet 
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.  Terv 
dokumentáció külön mappában -Napelemes kiserőmű- található. 
 
Az E épület épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: 
 
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból,  
szintenkénti palóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,                                1138        m2 
 
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács                                18        db                                                                 
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása,  
ajtó, ablak, vagy kapu 2,00 m2-ig                                                37        db 
                 
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása,  
ajtó, ablak, vagy kapu 2,01-4,00 m2 között                                        18        db 
 
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása,  
ajtó, ablak, vagy kapu 6,00 m2 felett                                                1        db 
                 
Meglévő polikarbonát donga tetőbevilágító bontása (Tornaterem)                134        m2 
 
Új polikarbonát felülvilágító építése kompletten  
(pl.: ACOLICHT Variolux Donga sáv-felülvilágító)                                134        m2 
 
Műanyag profilú, kívül fém borítású, ablak                                        215        m2 
 
Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott  
bitumenes lemez szigetelés bontása                                                320        m2 
                 
Fa lambéria, radiátor farács bontása (tornaterem)                                1146        m2 
                 
Hőszigetelő lemezek bontása, függőleges  
vagy ferde felületről (tornaterem)        1146        m2 
                 
Lazán fektetett védő- vagy elválasztó rétegek bontása                        1145        m2 
                 
Meglévő fa vázszerkezet bontása                                                316        m2 
                 
Fa váz építése a hőszigetelés kiegészítéséhez (tornaterem)                        1145         m2 
                 
Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése,  
λ↓D =0,032 (W/mK) - 2 rétegben (tornaterem ragasztott tartók közé)                829        m2 
                 
Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése,  
λ↓D =0,032 (W/mK) (meglévő hőszigetelés cseréje)                                829        m2 
                 
"Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés  
λ↓D =0,032 (W/mK) (tornaterem bütü homlokzatok)"                                316        m2 
                 
Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák  
vonalmenti mechanikai rögzítése szarufához,  
szarufák feletti hőszigetelés esetén, horganyzott acél szarufaszegekkel                      1145        m2 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Eszterházy Károly Egyetem  3300 Eger, Leányka u. 6., Hrsz: 5559/9 és 3300 Eger, Leányka u. 2., Hrsz: 
5559/13
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"Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-,  
fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással,  
rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, vízszintes  
vagy ferde felületen (páraáteresztő réteg, tornaterem)"                        1145        m2 
                 
"Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre 
Fenyő lambéria (tornaterem)"                                                        1145        m2 
 
Homlokzat hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített  
komplett hőszigetelő rendszerrel                                                831        m2 
 
Födém, Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése,  
vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé                270        m2 
 
Csapadékvíz elleni szigetelés                                                        160        m2 
 
Lapostető hő- és hangszigetelése                                                320        m2 
 
Függő ereszcsatorna és lefolyócsatornák készítése                                153        m 
 
Az épület körül és a homlokzaton végigfutó gázvezeték bontása                1        klt 
 
Villámvédelmi rendszer visszaállítása eredeti állapotra,  
utólagos hőszigetelés után, kompletten                                        1        klt                                                         
kaszkádrendszer 2x80 kW pl. Viessmann Vitodens 200-W                        1        klt 
 
APV lemezes hőcserélő         Hőteljesítmény: 160 kW                                                 
 
Típus pl.: SR2-MG-16/1-25-077                                                1        klt 
 
Semlegesítő berendezés Pl: GENO-Neutra V N-70, 7441823                        2        db                                                 
ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése                                                12        m 
 
Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése                                                70        m 
 
Napelemes energiatermelő rendszer (Napelem modul) telepítése, kivitelezése - monokristályos, legalább 370 Wp 
egységteljesítményű                 86         db 
 
Napelemes tartószerkezet                                                                86        db 
Inverter SAJ Suntrio Plus 33K vagy azzal egyenértékű 
  (fal és a födémáttörések helyreállítási költségeivel)                                1        db 
 
 
Elosztószekrény bővítés + almérő egység beszerelése,  
épület villamos energia fogyasztásának méréséhez                                             1        db 
 
Létesülő új napelemes tartószerkezet bekötése  
az épület meglévő villámvédelmi rendszerébe                                        1        klt 
 
Fogyasztásmérő 3f, 80A, pl Schrack  MGDIZ080                                             1        db 
 
Kismegszakító, C 32A, 1 pólusú, pl  Schrack 6kA BM617132  
(Az elosztó berendezések Schrack vagy ezzel egyenértékű).                         1        db 
 
Az elosztó berendezések gyártási műhelyterveit a gyártó cégnek kell elkészíteni.                 
 
 
A „Delta” épület épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: 
 
Napelemes energiatermelő rendszer (Napelem modul) telepítése, kivitelezése - monokristályos, legalább 370 Wp 
egységteljesítményű        116        db                                                                 
Napelemes tartószerkezet                                                        116        db 
 
Inverter SAJ Suntrio Plus 40K vagy azzal egyenértékű   
(fal és a födémáttörések helyreállítási költségeivel)                                1        db 
                 
Elosztószekrény bővítés + almérő egység beszerelése,  
épület villamos energia fogyasztásának méréséhez                                1        db 
 
Létesülő új napelemes tartószerkezet bekötése  
az épület meglévő villámvédelmi rendszerébe                                1        klt 
 
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.1.1) PONTBAN!  
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Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.  

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Igen

Igen

2.1. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

2.3. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember 
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)

10

Nem

Igen

360

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-5.2.2-16-2019-00137
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés 
a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be. 
 
 
Karakter korlátozás miatt a II. AJÁNLATI RÉSZ II.2.4) A közbeszerzés mennyisége PONTJÁNAK FOLYTATÁSA, mely kizárólag a II. 
RÉSZRE vonatkozik:  
 
Almagyardombi Kollégium:  
Az épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó 
nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel 
működnek. Az épületenergetikai beruházás a fűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet 
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. 
 
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. 
Szükséges kialakítani az épületek esetében a lapostető hőszigetelését, a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer 
szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.  
 
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: 
Homlokzati állványozás                                                                1743        m2 
Nyílászáró csere                                                                559         m2 
Homlokzati hőszigetelés                                                        1412        m2, 
A homlokzati színnel megegyező színű vakolat kávakiképzéshez                1412        m2 
 
 
Homlokzatra felszerelt elemek leszerelése, tisztítása, felületkezelése  
az eredetivel megegyező színben, majd a hőszigetelt, vakolt felületre  
újra felhelyezése, hossztoldott, átmenő dübeles csavarrögzítéssel                27        db 
Hőmennyiségmérő beépítése                                                         1        db 
Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése,                        135        fm 
Légcsatorna építése                                                                49        fm 
FŰTŐBER MVT 1000 gázbojler elbontása,  
a készüléket ellátó teljes fogyasztói gázvezetékkel és gázmérővel együtt.        1         klt 
HMV hőszivattyú, 300 literes tárolóval, hőszivattyús fűtéssel   
és el. Fűtőbetéttel, "A" energiaosztály        (pl: AERMEC SWP-301)                        10        db 
Nedvestengelyű HMV cirkulációs szivattyú, Q=0,7 m3/h; H=4,5 m                1        db 
Merülő szivattyú szennyezett vízre.                                                1        db 
 
 
Kazánház: 
Az épületenergetikai beruházás hőszigetelést, nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM 
rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. 
 
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: 
 
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból,  
szintenkénti palóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,                                594        m2                                                                 
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása,  
ajtó, ablak, vagy kapu 2,00 m2-ig                                                13        db 
                 
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása,  
ajtó, ablak, vagy kapu 2,01-4,00 m2 között                                        19        db                 
Műanyag profilú, kívül fém borítású, ablak                                        51        m2 
 
Alumínium kifelé nyíló kétszárnyú szerkezetű ajtó                                5,4        m2 
 
Alumínium kifelé nyíló egyszárnyú szerkezetű ajtó                                2,3        m2 
 
Homlokzati hőszigetelés                                                        264        m2 
 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.7) A szerződés  időtartama ponthoz: a 360 nap naptári napban értendő  
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Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásait a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint az ajánlatában kell benyújtania. 
 
P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásait a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint az ajánlatában kell benyújtania.  
SZ.1) Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A 
nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve 
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy 
a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő vonatkozásában a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges igazolásként 
benyújtani. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) 
bekezdése is irányadó, valamint a 114/A. § is irányadó. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági 
szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, 
vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, 
kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

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

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 17. §-a szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően Ajánlattevőnek a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatában 
kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10 § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § 
(4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok.  
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).  
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő 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 valóság tartalmáért az ajánlattevő felel.  
A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (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.  
Az öntisztázásra a Kbt. 64. §-a irányadó.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a), valamint a 114/A. § (2)-(6) bekezdésére. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Lapostető hő- és hangszigetelése                                                309        m2 
 
Fa tetőszerkezet készítése sűrű deszkaborítással                                309        m2 
 
Csapadékvíz elleni szigetelés                                                        309        m2 
 
Függő ereszcsatorna és lefolyócsatornák készítése                                90        m 
 
Az épület körül és a homlokzaton végigfutó gázvezeték horonyba rakása  
az új hőszigetelés síkjában, perforált lemez takarás készítése,  
az élek eldolgozásával, kompletten                                                1        klts. 
 
Homlokzati szellőzők beépítése                                                        36        db 
 
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen 
értelmezendők. 
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. 
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Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásait a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint az ajánlatában kell benyújtania. 
M.1) A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de 
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által 
kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a Kr. 23. § alapján a 22. § (3), (5) bekezdés szerint kell igazolni. 
Az igazolásnak tartalmaznia kell: 
•        szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége); 
•        építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel); 
•        teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye; 
•        nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése is irányadó. 
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember 
neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) 
feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;  
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat. 
Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.  
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember 
neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának feltüntetésével, v. annak a személynek a 
megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának 
időpontjában; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember az alkalmassági 
követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai 
tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);  
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat. 
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és
/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen – az 1. ajánlati rész tekintetében a 450.000.000,- Ft-ot, – a 2. ajánlati rész 
tekintetében a 240.000.000,- Ft-ot.  
P.2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt 
üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több 
évben negatív volt. 
Ha az Ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele 
eléri az összesen – az 1. ajánlati rész tekintetében a 450.000.000,- Ft-ot, – a 2. ajánlati rész tekintetében a 240.000.000,- Ft-ot. 
A P.1) alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.2) alkalmassági követelmény 
tekintetében elegendő, ha a Közös Ajánlattevők közül egy felel meg. 
 
A P.1) és a P.2) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az 
ajánlattevő a magasabb árbevételi követelménnyel rendelkezik. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési 
beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, 
attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha 
Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi 
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az 
előírt minimumkövetelménynek. 
P.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást 
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és 
eredménykimutatás csatolása elegendő) – ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha 
Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. 
Ha az Ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele 
eléri az összesen – az 1. ajánlati rész tekintetében a 450.000.000,- Ft-ot, – a 2. ajánlati rész tekintetében a 240.000.000,- Ft-ot.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) 
bekezdése, valamint a 114/A. § is irányadó. 
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Az 1. és 2. ajánlati részben:  
Késedelmi kötbér: 
A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.  
Meghiúsulási kötbér: 
A nettó Vállalkozói Díj 25 %-a. 
Jótállási kötelezettség: 
A sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik. 
Jólteljesítési biztosíték: 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

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

M.1) Alkalmatlan Ajánlattevő az 1. ajánlati rész esetében a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített  
M.1.1) 1000 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát 
M.1.2) 1500 m2 nyílászáró üvegezése tárgyú referenciát 
M.1.3) 22,00 kWp napelemes energiatermelő rendszer telepítése és/vagy kivitelezése tárgyú referenciát. 
Ajánlattevő fenti referenciák bemutatását egymástól függetlenül is elfogadja, tehát azokat külön-külön referenciában is be lehet 
mutatni. Ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket – azokon belül a mennyiségeket is – több, de legfeljebb 4 db 
referencia szerződéssel igazolhatja. 
 
 
M.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a 2. ajánlati rész esetében a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített  
M.1.1)  1300 m2 épület hő- és hangszigetelés elhelyezése tárgyú referenciát 
M.1.2) 45,00 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer telepítése és/vagy kivitelezése tárgyú referenciát 
M.1.3) 550 m2 nyílászárócsere és/vagy új nyílászáró beépítése és/vagy meglévő nyílászáró cseréje és/vagy meglévő nyílászáró 
felújítása tárgyú referenciát. 
 
 
Ajánlattevő fenti referenciák bemutatását egymástól függetlenül is elfogadja, tehát azokat külön-külön referenciában is be lehet 
mutatni. Ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket – azokon belül a mennyiségeket is – több, de legfeljebb 4 db 
referencia szerződéssel igazolhatja. 
 
Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás: napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek 
kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, 
hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység 
leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetés-
tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek 
 
Ugyanazon referencia mind a két ajánlati rész esetében bemutatható az ajánlatban, amennyiben eleget tesz az előírt 
követelményeknek.  
 
M.2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére az 1 és 2. részben, ha nem mutat be:   
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor 
„Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor 
„Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor 
„Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
Egy szakember ajánlati részenként egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.  
Egy szakember több ajánlati  résznél is megadható. 
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a 
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is 
fel kell tüntetni (év/hónap/nap). A szakmai gyakorlatot év/hónap bontásban szükséges feltüntetni. 
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdés és 69. § (11), (11a) bekezdés, Kr. 1. § (7) 
bekezdése, valamint a 114/A. § is irányadó. Közös Ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó. 

Nem

Nem

Nem
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
 
Karakter korlátozás miatt  a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:  
19) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a 
megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. 
20) Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás: napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges 
segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak 
megfelelve, hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, 
termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás 
engedélyeztetés-tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek.  
21) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A II. ajánlati Rész – 3300 Eger, Leányka u. 2., 5559/13 Hrsz. és 3300 Eger, Leányka u. 
6., 5559/9 Hrsz cím alatti épületei – esetén a megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az 
egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, a beruházás munkaszervezése 
több ajánlattevő esetében nem megoldható, több kivitelező jelenléte azonos időben, az organizáció és a munkaszervezési feladatok 
egymásra épülése okán gátló tényezőként, ezzel párhuzamosan a ráfordított idő növekmény miatt – állásidők - költségfelhajtó tényező 
is. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, 
továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. Ajánlatkérő 
álláspontja szerint, a műszaki tartalom, és elvárható minőség biztosítása, a garanciális kérdések és felelősség kérdése is alátámasztja 
a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési ajánlati rész esetén a gazdasági észszerűség, valamint a felelős pénzgazdálkodás 
szem előtt tartása mellett.  
 
22) Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 
jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. 
Tárgyi eljárásban ahol NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került megjelölésre, 
ott BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kell érteni. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (4000 karakter)   
Az 1. és 2. részben:  
Az igényelhető előleg mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a – de legfeljebb hetvenötmillió forint - Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján. 
Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani és azt a Ajánlatkérő részére megküldeni. Nyertes ajánlattevő 
az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg 
teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. 
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2019-00137 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100% 
amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás. 
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.  
Ajánlatkérő 3 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 
részszámlák tekintetében 25%-25%-ának, végszámla tekintetében 25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben: 
1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 
legalább 25%-os teljesítettsége. 
2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 
legalább 50%-os teljesítettsége. 
3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 
legalább 75%-os teljesítettsége. 
  
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-
átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Ajánlatkérő részéről a 
teljesítésigazolás kiállítása megtörtént. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:
130.§ (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. 
(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.  
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.  
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.30), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.  
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.  
 
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a nettó Vállalkozói Díj nettó 5%-a. 
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia szükséges. 
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Karakter korlátozás miatt  a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:  
12) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás 
rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre 
bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési 
határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el 
nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként 
hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, 
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül 
megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra 
vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. 
13) Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (az NFSI Kft. jogutódja) az Eszterházy Károly Egyetem nevében eljárva 
folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az Eszterházy Károly Egyetem, mint megrendelő köti 
meg. 
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt 
építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi 
be jelen eljárás keretében. 
15) Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 
(1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési 
munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy 
hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése. 
16) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével: 
-        Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján;  
-        Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 
-        Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat; 
-        Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is); 
-        Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is); 
-        nyilatkozat kizáró okok tekintetében; 
-        nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában; 
-        nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában; 
-        nyilatkozat üzleti titokról; 
-        nyilatkozat bemutatott szakemberekről. 
17) Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumok által előírtakat: 
-        adatkezelési nyilatkozat; 
-        nyilatkozat az értékelési részszempontok tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről; 
-        alkalmassági követelményre, valamint értékelési részszempontra bemutatott szakember(ek) szakmai önéletrajza és 
rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata; 
-        nyilatkozat árbevételről; 
-        nyilatkozat referenciáról; 
-        nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről. 
18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Barabás Áron (00961)  
 

Igen

Nem

Nem

Nem
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A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a 
bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR 
rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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 tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

NemTöbb fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Nem

2021.02.23 13:00

HU

60

2021.02.23 15:00

https://ekr.gov.hu Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. 
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az 
ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Nem

Nem

Igen

Igen
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1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.  
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza. 
3) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) 
bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra. 
4) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § 
(3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg. 
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak 
szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási 
címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás 
címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás 
mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető 
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges). 
7) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése. 
8) Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig az 1. ajánlati 
rész esetében legalább 300.000.000 Ft/év, valamint 150.000.000 Ft/kár összegű kivitelezési felelősségbiztosítással, a 2. ajánlati rész 
esetében legalább 160.000.000 Ft/év, valamint 80.000.000 Ft/kár összegű kivitelezési felelősségbiztosítással kell rendelkezni. 
Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

III.2.2) pont 12) alpont szerint

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Igen

1. rész 9.000.000 Ft 2. rész 4.800.000 Ft

10032000-00361879-00000024

VI.3.9) pont 9) alpont szerint

Az Ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; 2.1-2.3. Minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.01.25

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát Ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási 
kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti 
meg Ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a Közös Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti 
felelősségbiztosítással. 
9) Az ajánlati biztosíték mértéke: az 1. ajánlati rész esetében nettó 9.000.000 Ft, a 2. ajánlati rész esetében nettó 4.800.000 Ft. Ez 
teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő 
befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az 
átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia okmányt vagy készfizető kezesség biztosító okmányt, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt kérjük az ajánlathoz csatolni. 
Az ajánlati biztosíték teljesítési és igazolási módjainak részletes előírásait a Közbeszerzési Dokumentum 12-13. oldalai tartalmazzák.  
 
10) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, 
teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 
71. § (8) bekezdés b) pontjára, illetve a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára. A Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő 
abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szinttel megegyező, vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon 
tett megajánlását pontosan alátámasztani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági 
követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt 
szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. 
11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.  
Az 1. ajánlati rész esetében a helyszíni bejárás helye: 3300 Eger, Egészségház u. 4. Eszterházy Károly Egyetem „B” épület előtti 
parkoló.  A helyszíni bejárás időpontja: 2021. február 08. napján 10:00 óra.  
A 2. ajánlati rész esetében a helyszíni bejárás helye: 3300 Eger, Leányka u. 6. Eszterházy Károly Egyetem Almagyardombi kollégium 
előtti parkoló.  A helyszíni bejárás időpontja: 2021. február 08. napján 13:00 óra.  
 
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatozó szabályok szerint írásban tegyék fel. 
 
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.2.2) PONTBAN! 
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