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łJÁNrłľr ÉrBu r'Brrr ÍvÁs

Az aiánlatkérő:

7'.alae getszeg M egyei Jogú Váĺo s o nkormá fly z 
^tacím: 8900 Za|aegerszeg' Kossuth L. u. 17-19.

telefon: +36 92/502-1,00/228
fax: +3692/5LO-177
képviseli: Ba|aiczZokán
kapcsolattartó: Yásár Mańanna
e-mail vasanłrarianrc@ph-fussąrszęg,-łLl

Aiánla tkérő nevében eliáró szeruezet:

PROVITAL Feilesztési T aná,csadó Zt.
cím: 1061 Budapest, Andrássyit17.II. em.9.
telefon: +361/796-1016
fax: +361,/796-1,001,
képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján
lĺapcsolatarcó: dr. Balog Tímea
email bąl_qgEilrrę_ą@B-ĺawąh-ft.fu

3. A választott eliátás:

O(LIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.'')
sa a|ap1áĺ, hirdetmény kőzzétérc|e nélkiili,

deményez.

Ąän|at|<erő az eljáras során a közbeszerzési eljárásoküan az a|l<a|masság és a kizáró okok
igazollsänak, valamint a közbeszerzési míiszaki leírás meghatározäsának m6Ąäről szó|ő
321'/201,5. (X. 30.) Kormányrendelet e|őíńsaitfigplembe véve fog e|jámi.

eljärĺs t ubáľ,ás képezi, aján|arkérő az épfuési
építési kapcsolódó rcnĺezői és mémöki
sének szabál1nirőI sző|ő 322/2oI5. (X. 3o.)

Kormányrendeletszabá|yaitismegf elelőenf og jaallsalĺnazni.

Az aiánlatkérő áItaI a szerződéshez rendelt elnevezés:

Yálla|kozátsi szetződés a botfai Eĺdődy-Hűviis-kastély, mint zarándoks zá,Jlás
feilesztésének építési munkáinak ellátása tekintetében.

A beszerzés tárgva és menn!łisége:

Abeszerés társ\i:a'

-

Yä|la|kozźsi szenődés a botfai Erdődy-Hűvös-kastély, rnnt zańndolsállás fejlesztésének
építési munlĺíinak e|Lfuäsatekintetében.
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A beszerzés mennyisége:

A botfai Erdődy-Hűvös-lĺastély barokk stílusú műerrrléĘ mely kisebb mércélĺben a
ktilönböző korokban fuépftésre került. Aza|lplrrcézen épületemelete felett beépíteĹttętőtér
található. Az épület tetőszer|<ezęte a 90-es években fellűjhásra került. Koponófödém került
kialakításra, valamint a földszint és emelet feletti födem monolit vasbeton födémekkel
megerősítésre került.

A nyertes Ajánlattevő feladata a botfai Kastéý fejlesztésének és felújftasának az eMgzése
az alábbifő paramércrek mentén:

műerrlék kastélyépületen mintegy 100 db nil!łszÁrőcseréje (kiilső és belső)
neftó 30 m2 alapterületű újtégla és vasbeton szelfsezstű'|épcsőház építése

174m2alapterületűűj,f a|azoĺtszerkezntii'melléképületépítése
Fíítésrendszer fe|{ljftása2 db kondenzÁciős fali fűtő gázkészuLékbeépítésével
cca. 8L5 m2 külső hornlokzat felújítás és mintegy4600 m2 belső falés mennwzret felület
felújítás
10,8 k!íp villamos teĘsítményŕr napelem erőmű kiépítése (40 db napelem pane)
1'2 db zuza\ékos parkolóhe ý kialakft ása

Zarándo|szallás fejlesztésének elemei:

1. Zarándok száIlás komfortĺokozatát növelő belső Íelúiítások
- Földszinten száńtő helyiségből vizesblokk kialakíľása (női és féđi !ŕq
- Az emeleten két szobában vizesblokk kialakítása
- Teúúr közös heýiségéből két szoba |eválasztása
- A földszinti és emeleti terasz pad|őjänakés v'uszigetelésének helyreä|htÄsa
- A tetőtéri szobák észa|ł és déli oldali ablakainak befalaása
- Észa|łoldalon a tetótéröen {lj nýlásáthidaló és fa|azatkibontása
- Az énntew vizes heýiségekben komplett burkolarcsere, a szobákban új laminált parketta
burkolat elhel',rezése
- ý eblépc sa készítése

2. Tetőtérben felújÍtások
- A tető hőszigetelése kiegészítésre szoruL ferde feltiletelľe 10 cmkőzetgyapot hőszigetelés
kerül acél váz kozé a meglévő lambéria és belső pánzÄro fólia eltávolítása után' majd új
páruzárő fólia és 1,5 cm vastag tíizgät|ő gipszkarton burkolat kerül kialakíúsra' A parapet
faka 5 cm-es vázzalkenj| az elóbbielrben leírt burkolat.
- Azárőfadémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül felhordása, PE főlliallezllrással.
A meglévő szigetelés felszedése után.
- A meglévő tetőkibillentések elbontása után Velux teóÍér' ablakok beépítése.

3. Fíítés korszeríísítés e
- Az épület fűtési rendszere elavult,|sazanjanak cseréje szi'ilséges. Az ű1fĺftési rendszer két
t1kondenzaciős gázl<azánnal kerül kialakításra a földszinti l<azánhäzban.
- A fűtőtestek cseréje korszerű ľadiátorokľa
- IJj melegv htaro|őla beépítése
- A|<azán heýiség teljes felújítása
- IJj kémények létesítése
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4. Az épiilet nyíIászátói cseĺére kedÍInek

5. Iromlokzat felújítás, bádogozás
- A máladoző vako|at leverése az e|ázot részeken, a vakolat pótlása {Ą |é|egző vakolati
rendszerrel. Komplett újrafestés, az ereszcsaĹomák és lefoýók cseréje.
- Läbazatújravakolása és festése
- Előlépcső $jáépftése

6. Panoráma falépcső újiáépítése

l łľgrc"ő fa lépcső src'rkezet elbontása után az épülenől kĹilön á|Iő fa|azott lépcsőház
epltese.

7. SzáIláson kÍviili Íeilesztések:
- Melléképület kialakítása
Az
kial
fele
vizesblokkokból és ru|łár heýiségből áll, ahonnan a beépíteff te6tér is megközelíthető. A
hosszan e|hűződő nyeregtetős épület nyugati végébe egy ő|kap heĘt.
- Parkoló és épület körüli järdaha|a|łtása

8. IÝapelemes tendszet a melléképíileten:
- A melléképületre 40 db napelem elhelpzése

A feladatok részletesen aközbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki
leírás b an' és'Frrazat|an kö lm é gve té s b e n ke rülte k me ghatá ro zÁs ra.

CFV kód(ok):

Fő tátgy: Fő szőiegyzék:
45453000-7 Nagfavítás és felújítás.

További tátgy(ak):

452'oooo-9 Te.|jeg vagy.rész|eges magas- és
mélyepítési munka

45262690-4 Leromlon äIagűépületek fe|{ljftäsa
45212354-2 Kastélyépítési munlĺái

4542I1,Oo-5 Ajtólĺ.abp\okés kapcsolódó
tanozékokbeszerelése

337700-7 Központi frités szerelése
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442t00-8 Festés

6. A szerződés időtatama. vagł, a teliesÍtés határideie:

Kezdete: ASzeruődő Felek äkala|äľ:-szenődés _ tekintettel a Kbt. 53. s (6) belĺezdésére -
ý \)ä1\ayuérő ähal bery'újton támogatási igény elfogadäsänaknap1fuől száIlítou 5. napon
|éphatálfua.

B ef ejezes e : A szerző dés hatá|fu alép é s é nek nap1fu követő 2t0. nap.
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Aján|atkérő e lőte lj e s íté s t e lf o gad.

A teliesítés helve:

NUTs-kód ÍIÍJ223

Termés zetbeni megje lölés : 89OO Zalaegerszeg, Várberki u. 1 3, hrsz: 1 40 1 8

A szeŻődés t biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér:

Késedelmes teljesítés esetén a nyertes Ąán|aĺtevő késedelmi kötbén köteles fizctni, meĘek
mértéke a neÚó szerződéses ellenércék lo/o-a/nap, de összesen legfeljebb a teljes nenó
s zerződése s e llené rté k 2Oo/o- ának me gfe lelő ös s ze g.

Hibás teljesítési köůér:

Hibás teljesítés esetén a Nyertes N1án|artnvő köteles a hibát díj- és költségmentesen
l<ljavftani, az ebbőI eredő késedelem esetén pedig hibás teljesítési kötbért fizetni, melynek
ménéke a késedelmi kötbér ménékével azonos' azAZ az adon (ellátandó) feladatn
vonatkozó nettő szerződéses ellenénék 1o/o/ nap, de összesen legfeljebb a teljes nettó
s zerződés e s e llené né k 2Oo/o- ának me gfele lő öss ze g ;

Meghiúsulási kotbér:

Amennyiben a teljesítés a nyertes Ąán|aĺtevő felróhato magatanása, a teljesítés megtagadása
va1ya nyertes aján|attevőnekfelľóható lehetetlenülése mian meghiúsul, nyertes aján|attevő
meghiúsulási kötbén köteles Íizrtni megrendelő részére, melynek ménéke a teljes nettó
szerződéses ellenénék 20 o/o-a.

Amennyiben a nyenes Ąän|atevőnek köůérfizetési kötelezrĺtsége merül Íel, ajánlatI<é,rő
jogosult a kötbérkövetelését a f|zetendő dť'fua beszÁmítani és kotbér bekérő levél
kibocsáľásáva| énĺéĺr1esíteni. Kötbérfizetési kötelezetmég esetén nyerues ď1án|awevő köteles
kĹilön nyilatkozatban is elismemi az ajän|atkérő követelését. Amennyiben nyertes

Ąán|attevő a kötbérfizetési kötelezemségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja,
ajänlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegésébal
eredő károlĺat, költsé geket, elmaradt hasznokat.

A szeruődést biztosító mellékkötelezemégek részletes szabä|yait az Ąán|attérch
doktlmentá cíő szerző déstew ezet f ejezete analmazza.

Iőtállász

N;rertes Ąán|attevő a szeződésben foglalt valamennyi munkára a )ogszabä|y áhal e|őirt
mértélrű, de leglĺevesebb s0 hónap teljes körű jőtállást köteles vállalni, melyek kezdetének
időpontja a hiba- és hiánymentes mriszalĺ fuadás-áwételi eljárás dátuma. Esetleges javhäs
esetén a jőtáMsi ídő a javitott részre {ljĺrrkezdődilľ- Ez idő alatt nyertes Ąán|artevő a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bzonýtja, hogy a hiba ol<a a teljesítés után
lĺeletlĺezen.
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inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.hu



äaprQYlrpj

9.

ĺogs za báIJrokra h iva tkoz ás :

Ateljesítés igazo|ásána Kbt. 135. s (1)-(2) bekezdéséneka rendelkezéseiaziráns,adőak

ä ;J[: :äľ:ľke 3s.S 130. S
(3) bekezdése szerinti haúridóben. Jelen közbeszerzési eljáns a|apjän megkötendá
szeződés és annak teljesítése eseŕn a |<lf'uerés az adőzás renĄérő| szoIő zoos. ěvi XCII.
1örvény 36/ A: $ hatáĘ alá esik Ajän|attevők kötelesek fig1alembe venni az áka|änos
foryalmi adőrő| sző|ő zooz . évi OO(VII. tv. 1'42. $ rendelkezéšeit.

A kifizetés aközbeszeruésekľől szô|ő 2Ols. évi C)OIII. törvény, valamint a322/20'1'5. (X.
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően tönénik

A Szerz.ődés egyösszeg ű, (fualláýns) típusú.

A kifizetés során a Kbt. 135. s (3)' (5) és (6) bekezdései iráýdőaĘ a Ptk 6:130. $ (3)
bekezdése, valamint a32Ż/201,5. (X. 30) Kom . rendelet 30. $-a-ińnyadóak

Nyertes . ajänlanevő a Kbt. 135.s O bekezdése szer'int kérheti előleg kifizetését a
szenődésben foglalt teljes ellenszo|gákatas So/o-ának megfelelő összegben í lzz/zots. 1x.
30.) Korm.' rencłelet 30.s (1) bekezdésében meghatározoĺt időn_ belül. Az előleg a
részszÁm]ál<bő|alányosankerülelszámolásra

Amerrnyiben-a nyertes aján|aĺtevő a teljesítéshez a|vä|Lalkozőt vesz igénybe, úgy a Ptk
6:1'30. s (1)-(?) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. s (3) bekezdésében foglalt šzabálpk
szerint történik a szerződésben foglalt ellené ŕk kifizetése.

Ę {"łę"ékmegfbatésére azĄánlatkerő ákala|ánteljesítésigazo|ás a|ap1än ajánlanevó(k)
részéről b en1íjton szÁn'la a|ap1än kerül s or.

A szeruőďéskötés valutaneme forint (HUF).

lján|ýra 3 darab részszÁnia, illewe 1 darab végszÁlnla, |<lá||ltÁsára, ad lehetóséget a
ké s zülts é gi szint 25o/o, 5Oo/o, 7 5o/o é s 1 OOo/o- án ak eléré řkor.

ApéĺwĘyl ellenszolgäkatÄs részletes szabä|r7ait az Ąán|atételi dolrume máciő részétképező
szeĺző dé xery ezet taÍt^lÍnazza.

Aján|attevőnemtehettöbbváltozatúajän|atot.

10.
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11.

e aiánlatot:

Ąán|atkérő tárgý közbeszerzési e\árás vonatkoásában nem teszi lehetővé résĄän|atok
tételét, tekintettel arn, hogy a közbeszerzÁs áryyaként meghatärozott építési benházás
egyes részfoĘmatai szorosan egymáshoz kapcsolódnah továbbá az éphési beruházás
munlĺas ze rv ezés e egy Ąánlanevó e s etébe n haté konyabban me goldható.

Az aiá nla tok el bírál á s á n a k s z empon tia :

Iłjánlatkérő úLÍEiközbeszerzési eljáras esetében a benyijton Ąán|ato|a a Kbt. 76. s (2)

bekezdés c) pontjában rögzíteteknek megfelelően a legjobb ár-énékelve alapján énékďli az
alábbiak szeńnt:

12.

1. Aiánlati är (nenő forint)
2. A szerződés te lj e s íté s ében részw ev ő s zake mbe rek
s zakmai tapaszta|atának be mutatás a (S zakmai
aiánlat)
3 . A j á n lattevő s zakmai tapas zta|atán a k b e mutatás a

Eĺtékelési szemDont

FŁ több ajänlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontsán1a, az az aján|at
minősül a legkedvezóbbnek amely a nem egyenlő énékelési pontszámot kapott énékelési
szempontok közül a legmagasabb súlpámú ércékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapon. Az a1án|atkérő jogosult, de nem köteles kozjegyző jelenlétében
sorsolást taĺÍani,ha a legkedvezőbb Ąán|ate módszerrel sem határozhatő meg.
A legjobb är-énék elve énékelési szempontja esetén az ajänlatok részszempontok szerinti
taralmi elemeinek énékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1- 10

Pontsámok kiszámítás ának módja:

Az 1. éĺtékelési ĺészszempont fajánlrati át (nettó Ft)_ sútyszám: 70] esetében a
Kozbeszeruési FŁtóság útmutatója (KE 201( . évi 1'47. szám;2016. december 21'.) szerinti
foľdított atány osítás módszere.

Fordított ańnyoshás esetén az ajän|atkérő a legkedvezőbb brtalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) ad)a, a többi ajánlat :.anallni elemére pedig a legkedvezőbb tanalmi
ele mhez vis zonfwa fordítottan ańĺyosan szämo|ja ki a ponts ámokat.

P : (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax- P-i") + Pmin

P z a v izs gáIt Ąán|atí e le m adott s ze mp ontra vo natko zó ponts áma
P.o: a pontskála felső haľára 10
P.,n: a pontskála a|ső hataru 1'

Ą.gjobb: a legelőnycisebb ajánlat tartalmi eleme (le galacsonyabb ércék)

Ą;ogál : a v'usgäh aján|at tartalmi eleme

Amennyiben a részszempontra valamennyi aján|anevő azonos ajänlatot ad, abban az
esetben valamennyi arészszempontra vonatkoző aján|at maximális pontsámot kap.

Súlvszám
70

15

t5
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A 2. éttékelési ĺészszempont (!ĺ szetződés teliesítésében ĺésztvevő szakembeĺek
szakmai tapasztatatának bemwtatá,sa - súlyszám: 15) esetében a Közbeszerzési
ÍŁtőság útmutatója (rÉ zoĺe. évi L47. szźm; 2016. decámber 2L.) szennti pontozás
módszere:

A szakemberek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az a|ább:ak szerint tönénik

1'. ĺV alábbi szakember bemutatása eseŕn Ąán|atevő a minimális (1 pont)
pontszámot kapia.

Aján|attev őne k re nde lke znie ke ll:

. legalább 1 fő felelős műszaki vezetői (iVIV-É-M jogosultsággal rendelkezó
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hőnap szakmai tapaszta|attal épület
építése és/ vagy Íe|{ljftÁsa tekintetél en (tehát öśszesen kell iz hónap sza^kmai
tapas ztalatta I re nde lke znie e s zake mb e rne k).

2. Az a|äbbi szakember bemutatása esetén Ąán|anevő az 5 pont pontszámot kapia
(opcionális):

. Az L. pontban megjelölt szakember rendelkezik legalább 24 hónap szakmai
tapaszta|anal épület építése és/vag,7 felújítása tekintetében (tehát összesen kel]24
hónap szakmai tapaszta|atal rendelkeznie e szakembemeĘ.

3. Amennyiben az 1'. pontban bemutatott szakember 36 hónapot meghaladó szakmai
tapaszta|attal rendelkezĘ aján|awevő az adott szemponthoz taĺtozó maximális
(10 pont) pontszámot kapia.

A 2. éľtékelési szempont bemutatása az a|źtbbiak szerint történien:

o a tełesítésbe bevonni lłväm szakemberek megnevezése, képzettségüĘ szakmai
tapasztalatuk ismercetése cégszeĺűen alákt nyilatkozat fotrnáiában sziilséges
csatolni;

. az ado nak ismenetése a szakember saját kezűleg
aláírt s á..val (az öné|etnjznak a szakmai tapaszta|at
idejét szerinti időtartamok megjelölésével kell
tarta|maznia, illewe a jogosultsägänak elLenőrzésére szo|gáhaó nyilvántanás
elé rhetős é gé nek úwonalát s ztilsé ge s felttintetn) ;

. csatolni kell a szakember ákal sajh kezí3|eg aläln ĺendelkezéste á||ási
nyilatkozatát.

e) oontia alaĺián.

cím:1061 Budapest, Andrássy út17. ll. em.9.I telefon: +36_1-796-10-00 | fax: +36_1-796-10-01
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minimális elváľás az 1fő szakember bemutatása.

taĺasztalatźlba.

A 3. éľtékelési ľészszempont (Ajánlattevő sza|<rnai tapasztalatának bemutatása -
súlyszám: 15) esetébe.' 

" 
Kö'b.szeruési {atóság útmutatója Q<r zoĺe. évi I47. szám;

20 1 6. decemb er 21,.) szerinti pontozás módszere :

1. Az a|ábbi _ kötelezően bemutatandó - referenciák bemutatása esetén aján|attevő a
minimális (1 pont) pontszámot kapia.

. Ajánlanevónek rendelkeznie kell az ajän|aaételi felhívás megkĹildését mege|őző 5
évben befejezntt (műszaki- átadás áwétellel |ezaru|t), szerződésszerűen teljesített,
összesen nettő 25 Mitlió Ft ellenértélĺi, épületépítési és/vagy felújíľási munkákra
vonatkozó referenciával (referenciákkal).

2. Amennyiben az 1. pontban megadott referencián felül Ąán|atevő az alábbi
referenciá(ka)t is bemutaýa, az 5 pont pontszámot kapia:

. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az Ąän|aaételi felhívás megKildését mege|őző 5

évben befejezett (műszaki- hadás áwétellel |ezarulrt)' szeruődésszerrien teljesített'
összesen nettó 35 Mitlió Ft ellenértékű, épületépftési éslvagy felújítasi munkákra
vonatkozó ref'erenciával (referenciákkal).

3. Amennyiben az L. pontban megadon referencián felül ajän|attevő az alábbi
referenciá(Ęt is bemutatja,amaximális L0 pont pontszámot kapia:

. Ajánlanevőnek rendelkeznie kell az a1án|anételi felhívás megkiildését mege|őző 5

évben befejezett (műszaki- hadás áwétellel leárult), szeruődéssz.e.rűen teljesített,
összesen nettó 45 Millió Ft ellenértékű, épületépftési és/vagy felűjftási munlĺakra
vonatkozó referenciával (referenciákkal).

A ĺefetencia ellenéĺtékéľe vonatkozó kiivetelménv több ľefeĺencia bemut^t^sa ľévén
is lehetséoes.

A 3. értékelési szempont bemutatása 
^z 

a|álůbiak szeĺint tłirténjen:

o az ĄänLattevő äka]. cégszerően a|äin nyi|atkozattal, amelfren rögzítésre kerül:

sz.erődéstkötő másik fél neve, székhelye,
a szerződés úrw és mennyisége,

a teljesítés ideje (lĺezdés és befejezés év/hőnap/napbonÄsban) és h.l).,
rcvábbá Ąän|awevőĺek nyilatkozni lĺell aĺxő|,hory a teljesítés az e|őińsolmak és a
szerz.ődésnek megfelelően törcént-e.

iĺlőben náĺhrrzaĺnos
szakeĺnheĺ sz'ąkĺnąi

cím:106l Budapest, Andrássy ťlt 17. ll. em.9.| telefon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-1-796-10-0'l
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.lru
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Áz aiánlatok összpontsámának kiszámítása:

A súlyoás előni pontszámot- ha sziilséges - az ajáĺ|atkérő z (kéý tizedesjegyre kerekfti.
A súlyozon pontsámot _ ha szülséges _ az ajänLa*érő szintén z (két) iizedesjegyre
kerekíri.

Az Ąán|atl<erő az Ąánlatok ércékelése soľán az egyes részszempontok tanalmi elemére adott
értékelési pontsámot megszorozzł, az adou részszemponihoz rendelt súlysámmal, a
szonatol<at pedig ajánlatonlént összeadja; az az Ąán|at az összességében legelőnyösebb,
ame\znek az összponts z.áma a legnagyobb.

13. KiegészÍtő tzíiékoztatás kérése:

Az Ąán|awevő az Ąán|atéteh felhívásban és dolnrmentációban meghatározottakkal
lĺapcsolatban az ď'1änllanétďri haúndőt megelőzően írásban |łegészftő információkén
fordulhat az e\árőhoz, aki a kén információt a Kbt. 114. s (6) bekezdése a|apjän az
Ąän|anéte|lhaándő |ejána előtr ésszerű idóben írásban megadja. AtĄékoztatás tártalmát
valamennyi Ąánlauevő megkapja. Az írásbeli ájélaztaás a Kbt. 56. s (3) bekezdésében
maghatározott ésszerű haúndő betartása (ésszerű határidőnek tekinti Ąän|atkérő a 3
munĘn1ľ9Đ mellett oý módon kérhető, hogy a kérdéseknekahatändő lejánánaknapján
meg kell érkeznifü aiántatkéĺő kapcsolattattőjáthoz fax és e-mail űrján. Aján|atteiő a
|ĺegészitő újékoztaús iránti kérelemben foglalt lĺerdéseit a lłegészitő ájékoztaús iránti
kérelem előteĄesztésével egyidejű|eg, a|łegészkő tĄékonaús rugilmas n1,i:jása érdekében
szíveslĺedjen elekronilils úton a balog.timea@provitalzrc.htr e-mail címre is eljunatni
szerl.ĺeszthető formában is.

14. Akizáró okok:

Az eliärásban nem |ehet ajän|atevő, a|vällalkozó és nem vehet részt az alkalrnasság
igazo|äsában oĘn gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) bekezdésébeň
rögzftet klzárő okok bármelyilrc fennáll.

Aján|attevőknek a Kbt. 114. $ (1) bekezdésében és a32I/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.

S-ban foglaltak a|ap1án szĹilséges akizÁrő okok fenn nem állásárólnyilatkoznia.

Ą|ntaĺt9va Ąán|at!ĺban köteles csatolni a 32I/2O15. (X. 30) Korm. rendelet 17. s (1)
belĺezdés szerinti n1,ilatkozaáta Kbt. 62. s (0 belĺezdés kb) pontja tekintetében.

Az ajänlattevő, az a|válLall<ozőja és adon esetben az alkalmas ság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozÄsäban a Kbt. 67. s (4) belĺezdése és a jzI/zols. (X. 30) Korm.
re1del91 l7. s Q) bel<ezÄése szerinti n1ilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. s (1)
bekezdésében fo glalt klzárő okok hiáýról.

cím:1061 Btlda;;est, Andrássy út'l7. ll' em.9.I teleíon: +36-'l_796-10-00 | Íax: +36-1_796-10-01
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Akjzärő okok fenn nem állásáľa vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az

Ąáĺ|awétehf elhívásmegktildéséneknap jánál.

15.

Ajánlatkérő a Kbt. 115.s (1) bekezdésében foglaltakra tekintemel nem kíván rögzíteni
pénzigý-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalĺnssági követelményeket'

16. Iriánupótlásilehetőség:

Íłjänlatkérő az e|1áns sońn a Kbt. 71. $ alapján az összes Ąán|awevő számáru, azonos
feltételeldĺel biztosítja ahiänypőt|ás, valamint az Ąán|atol<ban nem egfnelmű kijelentéseĘ
n1ŕlatkozatoĘ igazolások tartalmánakúsnázÁsaérdekében a felvilágosítás-lĺerés lehetőségét,
azzal, hogy fenntanja annak a lehetőségét, hogy újonnan bemutaton gazdasági szereplők
tekintetében további hiánypótlást' felvilágosítás kérést nem bocsát ki.

17. Aiánla tté teli h a táridő:

2018. janlátľ hónap L5. napján 1l őn 00 peĺc

Az aiánlat benvúitásának címe:

Az ajánlatok felbontásának helye: PROVITAL Feilesztési TanácsadoZtt. (székhely:
1061 Budapest, András sy ft 17 . II. em. 9.)

Az aiánlattétel nvelve:

Ivlagyar

Az aiánlatok felbontásának helve. ideie:

Az ajánlatok felbontásának helye:

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Zĺt. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy űt 17.IL
em.9.)

Az ajánlatok felbontásának ideje:

Jelen felhíväs 17. pontjában meghatÄrozom időponnal azonos.

Az aiánlatok felbontás án ielenlétre iogos ultak:

A Kbt. 68. s (3) bekezdése szerinti személyek

Az aiánlati kőtöttség minimáIis időtartama

A végleges ajánlatérchhaúndő |ejánfuő| szÁmftoľ- 60 nap.

19.

10

20.

cím:1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em' 9.I teleíon: +36-'l_796-10-00 | íax: +36-1-796-10-01
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|j.áylrykéra a.z Ąän|ati kötönséggel kapcsolatosan kĹilön felhívja a figyelĺnet a Kbt. 131. s
(5) bekezdésére.

teÍvezett időDontia:

a Kbt. 7e. S (1) - (2)

kötönség lejánáig. 
t. Z..s (1)-(2) bekezdése a|apján az Ąán|ati

Á szerződéskötés tervezen időpontja: az osszegezÁ.s megktildé sétő|szamitott 6. napon.

ĺłjánLa&érő az aján|atételi dolumenúciót elekronilus úton, jelen aján|artérc|i felhívással
e gyütt, té ríté s mentes en kĹildi meg az aján|attev ők részére.

26.

A'szerődés nem EU alapokb ő|flrnnszirozoĺt.

}łjánlatkerő az .aján|atételi felhívásban meghatározott ajän|atéte|i határidőre benyíjtott,

^rá"|?t: 
kötönséget nem. eredményező e|ső_a1änLat.'o''atkoárában megv'usgáĽ1a, hogy 

^.megfelel- e a ki5zbeszerz.é.si dokumentumokb
tárgyalások meglĺezdésé t megelőzően akkor
oĘn olĺból érvénytelen' ame
keretében nincs lehetőség az

A áryr7a|ás sorá1 ajánlakérő ajánlattevőkkel együw úrryy^| a beszeru.és úryw képező
szerződés műszaki tanalmáről, illewe az egyéb szerződéseJfeltételekről. -'

A táryyaláson ajánlattevőt a nevében nJilatkozatécelľe és kötelezemégvállalásra jogosult

tendęlkező) személynek kell lĺépviselnie. Meghatalmaásnak az ajánlatban történő
csatolása, Ya.W a tÁlgsn|ison 1önénő fuadäsa sztilséges' Az ajän|attevő nevébe n e|járő
szeméĘklĺepviseleti jogosultságánakmegléúta1än|atkérőellenőrzi.

Ąän|atkérő egyallĺalommal kíván áĺg'Ą\ni az a)än|aĺtevővel, azonbanfellntai1a magánaka
jogot arnvonatkozólag, hogyamennyiben sziilségesnek ítéli további úlgya|ásolattanson.

Amennyiben az Íłjhiatkérő űry ltéll meg, hogy további táryya|äsi fordulók megtanása
sziikséges, úgy ennek téý1a| az ajän|attevőlĺet áz e|ső úryya|ásifordulón fogja éneifteni a
következőáryya|ĺsif ordulóidőpomjänakamegjelölésével.

cím:1061 Btldal]est, Andrássy út 17 ll. em.9.I telefon: +36-'l-796-'l0'00 | fax: +36-'l-796_10-01
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Az ajáĺiatkérő a úĺgya|ásről jegyzőkönyvet készit, és azt a taryya|äs befejezés& követó két
munlĺanapon belül mi''den, az adon útgya|äson részt veĺt ajän|atevő a|álr, és részülĺre

Ąán|adre.rő egy pélldánw fuad.

Aján|attevőknek végleges ajánlatukat a végleges Ąánlraĺrédli felhívás rendelkezései szerint
kell megtennii.ik

A úrĐ,alásokbefejezését követően az ajän|atkérő megvizsgä|'1a, hogy a végleges ajän|at

megfelel-e akijzbesz.erési dolĺtlmentumok úryya|ás befejezésekori tartalmánaĘ valamint a
jogszabäIyokban meghatÁrozotĺ feltételeknek és sztjlség szerint al7<a|mazza a Kbt. 72. $-t.
Azon nyilatkozatokra, dolĺrmentumokra vonatkozó hiányoĘ ameĘlĺet az e|ső Ąánlrattal
kapcsolatban a taĺgyalások befejezéséig lĺellen volna pótolni, ezt követően már nem
pótolhatóak

A végleges ajánlatokbontásäĺaa Kbt. 68. $ vonatkozó rendelkeŕsei szerint kerül sor.

Az éĺłényes végleges Ąän|atot az Ąán|arkérő a Kbt. 76.s e) bekezdés c) pontja szerinti
le g j obb är- énék arun 7 me gj e le nítő s ze mponto k a|apján é rcé ke li.

A.tfugya|äs helyszíne:

Za|aegets ze g M e gyei )ogú Váĺos Ö nkoĺmá Íty zat^
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca I7-I9.

Az első tátgJłalás tervezett időpontia:

2017 . ianufu hőnap 29. napján ll ón 00 perc

27. Epvéb információk:

26.L Ajáĺ|attevőnek a Kbt. 66. s (6) belĺezdése aĘän az Ąán|atban meg kell jelölnie

éľtesítés eiĄnlatkĄtő általi ĺneqkiilđésével áll be.

't2

")

b)

a közbeszer#snek azt a részét
a|vá||alkozőt kíván igénńe venni,

26.2 Ąłjinlatevőnek a Kbt. 73. $ (5) belĺezdése alapján aján|atkérő a dolĺrmentációban ad
ú1ékoztaúst azoknak a szaÍ\Iezeteknek (hatoságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség),

amelpkől az ajáĺlattevő a megfelelő kömyezewédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezéselĺre vonatko ző ájékoztatást kaphat.

az ezen részek tekintetében i
is me n a|v ál|a|l<ozo|<at.

(részeit), amelyrrek teljesítéséhe z az Ąän|attevő

cím: 1061 Btldapest, Andrássy út'l7. ll. em.9.I teleíon: +36_1-796-'l0-00 |Íax: +36-1-796-'l0-0'l
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26.3 A Kbt. 66. s (5) bekezdése a|ap1án az ajän|at elején - a dolumentaciőhoz mellékelt
nflatkozatminta alap1án - felolvasólapot kell elheĘzni, ame|y felttinteti a Kbt. 68. s (4)
bekezdése szerinti összes adatot.

26.4 Az aján|atot írásban, '!, papfu alapú példányban, zán csomagolásban kell benyújtani a
Kbt. 66. s (1) bekezdése alapjän aján|arkérő äkal alábbiakban e|aín- formai
köverclménpknek megfelelően.

Ajánlatkérő köteles csatolni nylatkozatät arra vonatkozőan, hogy az elekronikus
adathordozón benyujtoĺtajánlattartalma teljes mértélĺben megegyezikazáltala benyujton
eredeti, írásos ajánlat tartalmával.

Az aján|at formai követelrnény:i a következőlc
Đ Az Ąán|at papír a|apu pé|dáýt zsinórral, |apozhatőan össze kell fíizni, a csomót

matricával az aján|at első vagy hátsó lapjához rogziteni, a matncát le kell bé|yegezni,
vagy az aján|aweuő reszeről erre jogosultnak a|á kell ími, iryy hogy a b'éýgző,
illetőleg az aläíńs legalább egy része a matncán legyen.

b) Az Ąán|at oldalsámozÁsa eggye||<ezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számo|<at vagy képet tartalmaző olda|a|<at szämozni, az üres old'l'lot
nem kell, de lehet. A círnlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az Ąänlatkérő az ettő| kisménékben eltérő számozÁst (pl. egyes oldalaknál a / A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tanalomjegyzél.'ü "i ^, 

egyes iratok helye
egyértelműen azonosíthato és az i atok he$re eýnelműen bhéi hivatkozni. Áz
ajáĺllatkérő a kisménélĺben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az aján|atban való
tĄékoződás a, illewe az ajän|atn való hivatko zása éłdekében sztils é ges.

.) Az Ąánlatnakaz eLején tartalomjegyzéketkell tartalmaznia, meIy a|ipján az aján|atban
szereplő dokumentumok oldalsz ám'|apján megtalálhatóak

elekttonikus úton (CD vagyDVD adathordozón) is benyújtani!

Az ajánlatokat tartalmazó csomag kĹilső borításán a

,rZ alae gets z e g M e gye i J o gú Vá ĺo s o nko tmány z ata

Yáůla|kozási szeĺződés a botfai ntaoai_Hűvös-kastély, mint zaĺándoks zálllás
fejlesztésének építési munkáinak ellátása tekintetében'', illewe

,rlVem bontható fel az ajánlattéteti hatáildő leilítta előtt,
megjelölést kell felti.intetni.

47. s Q) bekezdése alapján egyszerű'
a felhívás a|ap1än valamely követelés

azo|ás, vagy nyilatkozatot s zi.ils é ges becs atolni
ségvállalásról szőlő n1ilatkozat, iąy azt eredeti,

va gy hite le s más olatb an ke ll b e c s ato |ni az er e deti Ąän|atb an.

26.6 Amgnnylben bármely az aján|athoz csatolt okirat, igazo|ás, n1llatkozat, stb. nem kerül
kiállításra, űgy an az ajälúauevő magyar n}€lvri fordíiásban is köteles becsatolni. A Kbt.
47 . s Q) bel'ĺezdése a|ap1źn ajánhrkérő a nem m^gyar nyelven benyujtott dolrumentumok

cíln: 106ĺ Btlclapest, Andrássy út 17' ll eln. 9.I telefon: +36-1-796 10-O0 | íax: +36-1-796-10-01
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Ąánlartevő általi felelős fordíľását is elfogadja. A fordítás nrtalmának heĘsségéén az
ajánlanevő felel.

26.7 Az ď'ýn|atban lévő, minden _ az ďýnlaĺĺevő vagĺJ alvá||alkoző, vdEY kapacitást (erőforrást)
ny(ló szervezet áka| késziteut _ nyilatkozatot 

^ 
végéĺ alá kell 'lrnia az adott gazdálkodó

szcrvezrtnél erre jogosult(ak)nak vag,J o|r7an személyneĘ vagy szeméĘknek aki(k) erre a
jogosult szeméfiek)től írásos felhataLmazast kaptak Az aján|at minden oĘn oldalát,
amelyen _ az aján|at beadása előtt _ módosítást hajtottak végre, az adott dolumentumot
alälrő szeméýnek vagyszeméĘknek a módosíľásnál is kézjeggye| kell ellátni.

26.8 Az Ąän|atnak tartalmaznia lĺell Ąán|awevő Kbt. 66. $ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezen ný|atkozaát _ eľedeti példánybafl - az ajänlartételi felhívás
feltételeire, a szrrződés megkötésére és teljesfuésére, valamint a kén ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.

26.9 A Kbt. 66. s (4) bekezdése a|apján aján|attevőnek nyilatkoznia kell anól, hogy a kis- és
középvállalkoásolĺról, fejlődéstik támogatásárí| sző|ő tt>rvény szerint milľo-, kis- vagy
közé pvállalko zÁsnak minó s i.il- e.

26.1,0 Nprtes Ąánlattevő az épftési beruháásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. $-a a|apján köteles _ legkésőbb a szerződéskötés időponýära_ összkockázatú
kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) blztosftási szerződést kötni vagy
meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologĹ és felelősség) biüosírását
kiterjeszteni legalább i0.000.000 -Ft/ év és 2.000.000. -Ftlkiresemény ménélĺľe és építési
tevékenységgel okozott kirokľa kite rjedően.

26.LL Ąánlatkérő felhivja aján|awevő figyelmét, hogy az aján|atkérőként szerődő féll vagy a
nevében eljárő szeméIy (szenezet) a szerz.ődés teljesítésének ellenőrzése során az épftési
napló adatai alap1án ellrenőrui, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. s (z) és (3)

bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|válla|koző vesz részt, és az a|vál]a|kozői teljesítés
ańn7anem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatärozott mértéket.

26.1'2 Aján|atkérő felhívja aján|attevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő fé| az
a|válLalkozôval kötött szerődésben az a|vä||a|koző teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékalĺent legfeljebb a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó (a továbbialĺban: äfa) nélkĹil szÁmkot ellenszolgáltatás tb-tiz.
szäza|ékh elérő biztosírékot köthet ki.

26.13 Az Ąän|atnaktanalmaznia kell:

- folyamatban |évő váhozásbejegyzrsi e\árás esetében a cégblrősäghoz benyujton
vähozÁsbejeryzési lĺérelmet és az arnak ér|<ezéséről a cégblÍősäg áhal- megktildött
igaza|ást is, amerrnyiben ilyen e|järäs nincs foĘmatb an, az arről sző|ő nilhtkozatot;

- az aján|atot a|áirő va|amennyi személy érvénps a|äiräsi cimpé|dán7a, vd1Y a 2006. évi
V. törvény9. $ (1) belĺezdés szerinti a|ávźsi-ĺnnĄa;

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségváilaló(k) esetében a cégjeryzésre jogosult
szeméĘől szÁrmazÁ, az ajänht aláińsära vonatkozó (a meghatalmaző és a
meghaalmazoĺtaläińsätsana|mazó)írásosmegbata|mazÁst.
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26.1'4 ĺ9?.i' .ajá.n|auétel esetében az ajän|athoz csatolni lrcll a közös egpternleges
felelősségvállalásról szőlő megállapodást (konzorciális szenődést) a dolĺumôntációban
r és z|etezette k s ze rinti tartalo mmal'

nincs azonban a|adá|r7a annaĘ hogy valame|y Ąánlaĺtételre felhívot gazdasági szerepló
o|r7an gazdasági szereplővel rcgyen közös Ąán|atot, amelyrrek ajän|atkérő nem kĹildbm

Ąán|anétell fe lhívás t.

A Kbt. 36. s (1) bekezdése szerint: ,,Az aján|aĺtevő vagy részvéteke jelentkező
ugyanabban a kozbeszeĺzési e|járásban _ részĄän|at-tételi lehetőség biztosítása esetén
upnazon rész tekintetében -

") nem tehet rnásik aján|atot más ajänlatevóvel közösen, illewe nem nyijthat be másik
részvéte|jjelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illewe részvércke je|entkező aVá|Lalkozőjakéntnem vehet részt'
.) más v1án|atot benyujń aján|attevő, illewe más részvételi jelentkezést benyujtó

részvételre je|entkező szerződés teljesítésére való alkalĺrnsságát nem Ęazolhatja [-os. $
(7) bekezdés].''

26J'5 Az 
'a1án|atok 

összeállítäsáva| és benyujúsával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlanevőt terheli.

26.L6 Az aján|atnak tartalmaznia kell a felhívásban kĹilön ki nem emelt, azonban a Kbt. által
e|őn egyéb nf latkozato |<at, igazo|ás okat és más dohrme ntumokat.

26.17 A vállalási ia kell minden költséget és a feladat ellátáshoz szülséges
munlĺát, me felhívásban és dolqlmentációban meghatärozon feltételekkel
a szeruődés hez szĹilséges.

26.18 (8) b megfelelően AjänLat|<erő nem teszi leheóvé a n}rertes
á|iall ág\^r^z lđib; g^.dälkodő ,u*rrrr) Ié*hoÁrh 

^sítése

26.19 A jelen aján|attéteh felhívásban és a dolĺrmentációban nem szabáýozon kérdéselĺben a
kozbeszerzéselĺrĺl sző|ő 2ols. évi O(I-III. törvény, a321,/201,5. (X' 30) Korm. rendelet,
valamint a 322 / 20 1'5. (X. 3 0.) Korm. rendelet az'lńnyadőak

26.20 Ąän|atkérőjelen eljár.ásban nem k e|a Ąán|ati biztosítékot.

26.21' Aiánlattevő köteles csatolni aiánlatálhoz a kiadott átazat|an költségvetést teljes
körűen beźĺľazva.

26.22 Az ajän|attércl során a ktilönböző dev'uÁk forintra történó á-szÁmtásánál az

Ajánlatkérő felhívja aján|attevők fiĐ€Lnét a Kbt. 115. S (4) bekezdéséľe. mely szerint

Ąän|aĺtevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes lvIag1rar Nemzeti
Bank által meghaĺÁrozoĺt devizaärfoĘmokat lĺell alkalĺnaznia. Az ajän|atłan szereplő,
nem Ínagyar forintban (HUF) megadot összegek tekintetében az átszámftást anabnaző

. A bármely okirat, igazoLäs,

ryihrkozat, stb. vonatkozźsában csak az alkalmasság megállapftAsához sztilségeš sorok
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(adatoĘ iďormációk) vonatkoásában szülséges 
^z 

fusnĺrutast tanalmaző iratot
becsatolni.

26.23 Aján|atkérő nem allĺalmazzaaKbt.114. s (11) bekezdését.

26.24 A meghatározoĺtgyanmáý, típusú, vagyeredetű dologra, illewe konlĺľét el'ýrasn,ameý
egy adotc gazdasägi szerep|ő termél.ĺeit vay az ákaLa nyű1tott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy véĄegye, szabada\omra, tevékenpégre, személyre, típusra vagy adon szÁrmazÁsn'
vagy g;ranási foĘmatra való hivatkoás eseŕn a hivatkozÁs mellett a ,,vagy azza,|

egyenénélcű'' kifejezést is éneni kell.

26.25 Je|en eljárásban ajánlatkérő rogzíti' hogy nem alkalmazza a Íftĺ75. s (2) bekezdés e)
pontiában foglalt rendelkezéseket, így amennyiben az ajän|auételi határidő lejánáig rrem
lĺerül benyujtásra legalább két darab aján|at,azaz e|jäńs eredménytelenségét az ne m vonja
magaUľlÁn.

26.26 Tekintenel arra, hogy Ąänlaú<erő támogaúsra iranyuló igén),t fog benyujtani, a úryi
e|1ärästa Kbt. 53.s (6) bekezdése a|ap1ánfeltételesen indította meg.

28. Az aiánlattételi Íelhívás megkíildésének napia:2017. december hónap 1'5. napján

e jlesztési T anácsadő Ztt.
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