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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://zalaegerszeg.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Ajánlattételi felhívás

Göcseji Falumúzeum FejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000424482018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
82668446

Zalaegerszeg HU 8900

Kossuth Lajos Utca 17-19.

Hegyes Péter

hegyes.peter@tenderinnovacio.hu +36 305359708 +36 62998330

http://zalaegerszeg.hu/

Regionális/helyi szintű
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1. rész: Építési munkák 1. Munkarész: Hencz malom homlokzati felújítása 2. Munkarész: Cupi csárda építése 3. Munkarész: 
Kástu áthelyezése 4. Munkarész: Szobor áthelyezése 5. Munkarész: Malom előtti tér rendezése A részletes feladat 
meghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Építési munkák 1. részII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1. rész: Zalaegerszeg, 6555/1 hrsz. 2. rész: Zalaegerszeg, 6524. hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:280vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

közigazgatásEgyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Egyéb tevékenység

Építési beruházás

Göcseji Falumúzeum Fejlesztése

Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex 
kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkáira - 2. eljárás Teljesítendő feladatok a mellékelt műszaki 
dokumentációk szerint. 1. rész: Építési munkák 1. Munkarész: Hencz malom homlokzati felújítása 2. Munkarész: Cupi csárda 
építése 3. Munkarész: Kástu áthelyezése 4. Munkarész: Szobor áthelyezése 5. Munkarész: Malom előtti tér rendezése 2. rész 
Építési munkák 1. Munkarész: Rámi kápolna és temetődomb építése 2. Munkarész: I. világháborús kereszt telepítése 3. 
Munkarész: Pákászkunyhó telepítése

Zalaegerszeg, 6555/1 hrsz. (NUTS kód: HU223)
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

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:

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 meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

70Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján 
bemutatott szakember többlet szakmai 
tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 
(egész hónapban,minimum 0 hónap,6 
hónap vagy kedvezőbb megajánlás 
maximum pontot kap)

20Jótállás időtartama (egész hónapban, 
minimum 12 hónap, 36 hónap vagy 
kedvezőbb megajánlás maximum pontot 
kap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Igen

Igen

Nem

Igen

280

Nem

Nem

Nem
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(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:

70Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján 
bemutatott szakember többlet szakmai 
tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 
(egész hónapban,minimum 0 hónap,6 
hónap vagy kedvezőbb megajánlás 
maximum pontot kap)

20Jótállás időtartama (egész hónapban, 
minimum 12 hónap, 36 hónap vagy 
kedvezőbb megajánlás maximum pontot 
kap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

2. rész Építési munkák 1. Munkarész: Rámi kápolna és temetődomb építése 2. Munkarész: I. világháborús kereszt telepítése 3. 
Munkarész: Pákászkunyhó telepítése A részletes feladat meghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző 
Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Építési munkák 2. részII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

TOP 6.1.4-15-ZL1-2016-00002Projekt 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

Igen

1: Rámi kápolna és temetődomb építése Zalaegerszeg, 6524. hrsz. 2: I. világháborús kereszt 
telepítése Zalaegerszeg, 6524. hrsz. 3: Pákászkunyhó telepítése Zalaegerszeg, 6524. hrsz.

Igen

Igen

Nem

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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.2.13) További információ:

TOP 6.1.4-15-ZL1-2016-00002Projekt 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 leírása:

NemOpciók:

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:

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 meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

280

Nem

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani
a kizáró okok hiányáról. A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 
30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság 
igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindkét rész esetében: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a TOP 6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú 
pályázat terhére támogatásból biztosítja. A támogatás intenzitása 100.00%. A finanszírozás módja utófinanszírozás A Szerződés 
egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem
biztosít. Számlák ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) és (
2) bekezdéseiben és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással köteles teljesíteni. Előleg 1. rész 
esetében maximum 20%, a 2. rész esetében 5%. A vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében vállalkozó az 1. rész esetében 4 
db részszámla és 1 db végszámla, a 2. rész esetében 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A fizetési feltételek 
részletes szabályait a szerződés tartalmazza.

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

Mindkét rész esetében: Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári napra a teljes nettó ellenszolgáltatása 0,5 %-ának megfelelő 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-a. Hibás teljesítési 
kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 10 %-a. A hibás teljesítési kötbér 
maximuma a nettó vállalkozói díj 30 % -a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-a. A kötbérek 
lehívható összértéke maximum a nettó vállalkozói díj 30 % -a. Jótállás: minimum 12 hónap. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző 5 
évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített legalább 150 nm alapterületű műemléképület felújítására 
vonatkozó referenciával/referenciákkal. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a) az 1. rész esetében legalább 1 fő 
műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint legalább 12 hónap műemléképítési területen 
szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. b) a 2. rész esetében legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel 
és gyakorlati idővel, valamint legalább 12 hónap magasépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Több 
részre történő ajánlattétel esetén egy szakember mindkét rész esetében is megajánlható azzal, hogy ebben az esetben az M/2. a) pont 
szerinti alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása szükséges kizárólag.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M/1. Az 1. rész tekintetében az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia 
kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak 
igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell 
tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - az építési beruházás tárgyát és mennyiségét; - a teljesítés idejét (a kezdés 
és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve); továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimum-követelményekben megfogalmazásra került különös tekintettel a referencia tárgyát képező műemléképület műemlékvédelmi 
nyilvántartási adatait. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22
. § (5) bekezdésére. M/2. Az 1. és 2. rész tekintetében az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó 
nyilatkozatból derüljön ki, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező 
szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Kamarai nyilvántartásba vétellel 
nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve
a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati 
idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a 
figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kbt. 100. § (1) bekezdése alapján

2018.08.10.

Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel egyidejűleg kíván tárgyalni minden rész tekintetében. A 
tárgyalás a közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalomra, szerződéses feltételekre és az ellenszolgáltatás 
összegére terjedhet ki. Szükség esetén ajánlatkérő több tárgyalási fordulót is tarthat. Az ajánlattevőknek az utolsó tárgyalási 
forduló lezárást követően meghatározott határidőig kell végleges ajánlatukat írásban megtenniük. Az első tárgyalás időpontja: 
2018. augusztus 10. 12:00 óra Helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-
19. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a tárgyalás első időpontjaként meghatározott dátum nem tartható, akkor 
ajánlatkérő legalább 2 munkanappal korábban értesíti az ajánlattevőket a módosított időpontról.

2018.08.07. 11:00

HU
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Helyesbítés

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.07.25.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. 2) A dokumentum benyújtandó 
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén 
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az EKR-ben 
csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat pdf vagy jpg formátumban, nem szerkeszthető tartalommal kell 
csatolni. 3) Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek és tölthetőek le. 4) Ajánlatkérő a 
Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó. 5) Az 
ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő(k)nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatot 
aláíró cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányainak vagy aláírási mintáinak másolatát. 6) Ha a cégjegyzésre jogosult
és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 7) Az ajánlathoz árazott költségvetés 
csatolandó cégszerűen aláírt formában és excel formátumban is. 8) Gazdasági társaság, illetve jogi személy sem az önálló 
ajánlattevő sem a közös ajánlatot tevő nyertesek általi létrehozását (projekttársaság) ajánlattevő nem írja elő és nem teszi 
lehetővé. 9) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 10) Ajánlatkérő az eljárásban a 
kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a 
kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (
tájékoztatás megküldésére). 11) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 12) Nyertes 
ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összekockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. vagy E.A.R.) 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A 
felelősségbiztosításnak legalább a teljesítés, valamint a vállalt jótállási idő teljes időtartama alatt meg kell lennie. A jelen 
közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme az 1. rész esetében 10.000.000,- Ft/káresemény, 
50.000.000 Ft/év, a 2. rész esetében legalább 3.000.000,- Ft/káresemény, 6.000.000 Ft/év. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben a második helyezettet az összegezésben megjelölte. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú általános felelősségbiztosítással 
rendelkezni fog. 13) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064) - levelezési cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet - email 
cím: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu - lajstromszám: 00064 - fax: +3662998330

V.2) További 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:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

2018.08.07. 13:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

OMEGA GM Építőipari 
Tervező-, Lebonyolító és 

Kivitelező Korlátolt 
felelősségű Társaság

Magyarország, 8900 
Zalaegerszeg Vörösmarty 

Mihály Utca 13

Tel.: +36 92569144
Email: postmaster@

omegagmkft.axelero.net

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Z-PANNON Építőipari, 
Kivitelező és Fővállalkozó 

Kft.

Magyarország, 8800 
Nagykanizsa Vár Út 6

Tel.: 36305392775
Email: nemeth.ildiko@

z-pannon.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Míves Építőipari Kft.
Magyarország, 8360 

Keszthely Lovassy Sándor 
Utca 11/A.

Tel.: +36 309575468
Email: miveskft@
keszthelynet.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

SZE-VA BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft

Magyarország, 8800 
Nagykanizsa Útca 121.B

Tel.: +36209281266
Email: szevabau@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Architect-Dent Kft
Magyarország, 8900 

Zalaegerszeg Október 6. 
Tér 10

Tel.: +36 307373736
Email: architect.d.kft@

gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

(1 of 1)

További információk

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:




