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Aiánlatkérő nevében eliátó szerveze t:

PROVITAL Feilesztési T anácsadő Ztt.

cím:
telefon:
fax:
képviseü:

+36 1/796-1016

email:

toľtrl,ĺri.krisztianú)oľ<lr'italzľt.lrtr

1061 Budapest, Ándĺássy út 17. II. em. 9.

+361/796-1001
dr. Äntal I{adosa Ádoĺján
kapcsolattaĺtó: Toľnyai lGisztián

3.

A váIasztott eliárás:
Aján|atkéń a l(özbeszeĺzésekről sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.")
115. s (1) bekezdésébentőgzitett feltétel fennállása a|apján, hkdetmény kózzététe|e nélküli,
je|en aján|attételi felhívás kozvetlen megkiildésévelindított, nemzeti kozbeszeruési eljátást

kezdeményez.

Ajánlatkéń az eljárás soĺán a kőzbeszetzési eljátásokban az alkalmasság és a kizáľó okok
igazo|ásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatátozásának nődjárőI sző|ő
321/2015. ě. 30.) Kotmányrendelet e|őfuásaít Fĺgyelembe véve fog eljárni.
Tekintettel atn,hogy tárgyi e|1fuás tárgyát építésiberuházás képezi, aján|atkéń az épitési
beruházások, valamint
építésibeľuházásokhoz kapcsolódó tewezői és mérnöki
^z
szolgáItatások kőzbeszetzésének
részletes szabáIyakőL szőIő 322/2015. iX' 30.)
KoĺmányrendeletszabáIyaítismegfelelőenÍogaallkaLmazni.

Az aiánlatkérő

áItaI a

szeződéshez rendelt elnevezés:

VáIlalkozási keretszeződés a megtiresedett önkotmányzati bétlakások és

nyugdíias házi lakís ok felúiítása, korc zetíísítés
e 20 18. évben.

I.tészzYáIIaIkozásÍ keretszeződés a megÍircsedett őnkonnányzati bérlakások
Íelúfitása, koĺszeÍísÍtése
2018. évben
Il.tészzVáIlalkozási kerctszerződés a megiiresedett nyugdíiasházi lakások felúiítása,
korszetíísítése2018. évben
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A beszerzés tárgva

és mennviséce:

Yá.Jlal.kozátsi ketetszerződés a megüľesedett önkoĺmányzati bétlakások és
nyugdíi as h áni lakás ok felú| ítás a, kots z etűsítés e 2018. évben.
I.rész:

i kere ts zez ődés a
korczeríísítése 2018. évben''

,, YáIIaIkoz ás

m

egiircs ede tt önkorm ányz a ti bérlaká s ok Íelújítás a,

Za|aegerczegkőzigazgatási teľületén lévő önkoĺmányzati tulajdonú béľlakások igény szetinti
(megütesedéstől függően) felú|ítása. Ä lakások felűjitásának mennyisége és műszaki tafiaLma
az év kozbeni kiutalásoktól függ. A lakások Íe|űjítását előĺe pontosan nem lehet tervezni (a

męütesedés jövőben eshetőlegessége miatt), ezéfi egy minden munkafolyamatokat
felsoľoló és súlyszámozott költségvetés ad osszehasonlítási alapot.

}ĺján|atkéń a megkotésre keľülő szeruődés a|apján 3.500.000,- ľt + Árł osszeghatáma
vonatkozólag vá|Ia| kötelezettséget eseti megĺendelések leadásáta azza|, hogy az
aján|atkérő fenntaľtja magának a jogot aľta vonatkoző|ag,,hogy a megkotésĺekerülő
szerződés a|apján összesen legfeljebb 31.496.063,_ Ft + AFA összeghatáng adion le

megľendeléseket.

II.tész:

,rVáIlalkozási keretszeződés
korszeríísítése
2018. évbeno

a

megíircsedett nyugdíjasházi lakások felújíuísa,

Zalaegetszeg kőzigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi lakások
igény szednti (megĹiresedéstől függően) fe|űJítása' A lakások fe|űjitásának mennyisége és
műszaki tartatĺna az év közbeni megütesedésektől és Za|aegetszeg Megyei Jogú Város

I(özgłilésének a lakások bérletéĺőlvalamint elidegenítésüktől szóló 57/2007. (xII.28.)
önkoĺmányzati rendelete 26. $-a alapján befolyó adományok összegétől függ. A lakások
Íe|űjitását előĺe pontosan nem lehet tervezn (a megüĺesedés jövőben eshetólegessége,
illetve az adományok miatt), ezéft egy minden munkafolyamatokat felsoroló és
síily számozott költségvetés ad össz ehasonlítási alapot.

'Pĺján|atkéń a megkötésĺe keľülő szetződés a|apján 550.000,-

pt + Ápł

osszeghatátľa

voflatkozőliag váIIa| kötelezettséget eseti megľendelések leađźsátaazzal, hogy
^z
aján|atkétő fenntatýa magának a jogot aĺra vonatkoző|ag,hogy a megkötésre kerülő
szeződés aLapjáĺ összesen legfeljebb 1l.81l.024'- Ft + AFA összeghatárig adjon le

megrendeléseket.

A

táryyi e|1áń's II. részétaján|atkérő a Kbt. 53.s (6) bekezdése a|apján feltételesen
indította meg, tekintettel ata, hogy az ezt biztositó fedezet a Za|aegerszeg Megyei Jogú
Vátos Közgyilésének a lakások béĺletéĺőlvalamint elidegenítésükĺőlszóló 57/2007.
8ilI.28.) önkoĺmányzati ĺendelete 25. $-ba meghatározott pá|yäzatok beérkezésétkövetően
ál1

Ajána|tkéĺő ĺen delk ezéste (az adományok mértéke a|apjáĺ) .

I és II- ľésztekintefében:
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A

lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megľendelésekkor kedilnek
meghatátozásľa, melyre tekintettel a munka megkezdése előtt nyenes ajánlattevő köteles
előzetes áraján|atot adti az aján|atában benpjtott költségvetés szeľinti egységárai a|apján.

Abban az esetben, ha a keretszetződés alap|án esetileg megrendelt munka iellegéte
tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg' ,w
munkák megkezdése előtt
^
nyeftes aján|attevő köteles előzetes felméĺéstvégezni és
ez alapján osszeállítani a
feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes áraján|atot adli az aján|atában benyúitott
kĺiltségvetésszeľinđegységárai alapján. Az önkormányzaĺ tulajdonú lakásokon végzendő
kivitelezési munkafolyamatok Pontos ellenénékeutólag keľüI megállapításĺa a nyeľtes
aján|attevő á|tal ebégzett és ajáĺ|atkérő á|ta|igazo|t mennyiség a|apjáĺ a nyeÍtes ajánlattevő
aján|atábanvá|]a|tegységáraknakmegfelelóen.

Ajánlatkéľő a dokumentációban rneghatátozott költségvetési tételekból eseđmegrendelések
alapján j ogo sult munkálatok elvégzésétmegĺendelni.
Aruenn1iben a dokamentáoiĺj bĺźruelikrés7,e ualaniĄen gyáĺtnĺźn1li,eredelíł, típuuÍdologra, eljcÍrĺźłra,
teuékerylságre, syeméĄľv, illetőleg siabadaloľĺra uagy uédjegyre aaló biuatko4źst tartalľľla1, illetae
amenn1iben siabuárylt, nĺűsiaki engedéĄt, níĺsiakielőĺnisokat, uagy níĺsrylkiajánláĺ hatĺiľoineg ligy
Ą ĺźn k t k é'rő a i a ęia l egy e n éłté,Ł íĺt e lj u ít éłt i s e l.foga dja.

đolormenŕáció ĺészekéntkeríil ĄtqÍlástq.

Az eseti mestendelések tartalma:

a vá|La|kozási kerctszetződés, illetőleg
aján|atkéĺő által kibocsátott igénybejelentések tafialmazzák. A keĺetszerződésben, illetőleg
igénybejelentésben foglalt határidőket aváLla|koző kĺiteles elfogadni és betatani.
Ajánlattevő áIta| végzendő konkĺétfeladatokat

'łĺján|attevőnek az ajánlarkéń által kiadott eseđmegĺendelésekben, igénybejelentésekben
foglalt munkákat a megjelölt hatáĺidőig a mindenkoľ érvényes m^gy^t szabványoknak és
műszaki iľányelveknek, techno|őgiai e|őításoknak megfelelő szetződésszeń minőségben
kell elvégeznie.

Az

aján|attevő köteles a munkaterii'leten a |łvite|ezési munkákat a munkaterĹilet átadásáwéte|ét követően megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó jogszabá|yok szednti építési
(felméľési)naplót megnyitni, azt
építéshelyszínénhozzáférhető helyen taľtani'
^z

Ä munkavégzéssorán beépítendő anyagokat, és az alkaLmazrukiváĺt beépítésitechnológiát
aján|attevő köteles a1án7atkétő megbizottjáva| jőváhagyatnl, és ehhez az utasítás_
tervezeteket a munka megkezdése előtt tészéreátadnl. Ajánlatkétő megbízottja
jővőthagyőłsát íľásban adja meg, azoĺban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem
csokkenti.

Az

épitőmesteri feladatok elvégzésesotán kibontásra kediłő, úibóIi beépítésre'vagy
hasznosításra alkalmas anyagokat aján|attevő köteles ajáłn|atk&ő előzetes engedélye a|apján
aján|atk&ő telepheĘére beszá|litali. A beszállítást szát]itőlevéllel kell igazolni, és az építési
naplőhoz mellékelĺri.

cím:'l061 Budapest, Alrdrássy út 17 ll em. 9 | teleÍon: +36-1-796-10-00
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CPV kódíok):
I és II. ĺésztekintetélren:

tátgyz
45262690-4

Fő

Fő szóiegyzék:
Leľomlott áÄLagű épůletekfelújítása

További táľgy(ak):

45453000-7
45453100-8

Nagyjavítás és felújítás
Felújítás

A szerződés időtartama, vagłĺa teliesítéshatáildeie:
I. tekintetében:

Á

keľetszetződés a szerződés megkotésének napjától kezdődően aĄdlł az időpontig taľtó
hatátozott időtartamta szól, míg a szerződés ketetösszegével megegyező ellenéľtéka
szetződés a|apján kifizetésĺeketůlt, de legfeljebb 2019. március 31. napjáig.

II. rész tekintetében:

A

kcrctszcrződés hatálya: Za|aegerszeł Megyei Jogú Váľos I(özgyrilésérlek a lakások
bérletéĺőlvalamint elidegenítésükĺőlszóló 57 /2007. (xII.28.) önkoľmányzai rcnde|ete 26.
$-a alapján, az e|ső adomány Za|aegetszeg MegyeiJogú Váĺos I(özg1łilésének a 2018. évi
költségvetéséről szóló 5/2018. (II.08.) önkoĺmányzati ĺendelet módosításában tönénő
e|Íogadásźt követő 3. munkanapon lép hatá|yba'

A ketetszeľződés a szetzőđéshatá|ybalépésenapjátőI kezdódően adrllłaz időpontig tartó
hatátozott időtattamra szól, míg a szerződés keĺetösszegével megegyező ellenértéka
szerződés alapjän kiFrzetésľe ketült, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig.

I és II_ tész tekinteŕéhen:

Az eseti megľendelésekteljesítési határ'ideje ĺ megbizási szeľződésben előírtaknak
megfelelően, valamint az Aján|atkérő döntése a|apján, de a Nyeľtes Ájánlattevővel a
konkét munkáról való egyeztetés adott esetben
előzetes felméľés
^z
Frgyelembevételével keľül megáll apitásn'
Aján|atkérő az eseti megrendelések teljesítésekoľa majd
képest előteljesítést elfogad.

A

ott meghatározott hatáĺidőkhöz

teliesÍtéshelve:

I és II- ľésztekintetéhen:
Természetbeni megjelölés:

Zalaegetsze g közĘaz

NUTS Kód:

HU223

cílĺ:'1061 Budapest, Andrássy út 17 ll em 9 | telefon:

gatá Si tertilete.

+36_1-796-10_00

inío@provitalztr.htr I www.provitalzrt.hu
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A szeződés t biz tosító mellékktitelezettségek
I és TT ľészteLinteĺéhen.

Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Nyeĺtes Ajánlattevő a jelen kozbeszerués tfugyát képező szeľződésben,
illeťve az
a|apjáĺ ellátandó eseti megľendelés tekintetében meghatáÍozott bátmely
^z
hatáidőn beli.il
olyan okból nem teljesít, melyéĺtfelelős, nyeftes a,1án|attevő késedelmi
kötbéĺ Ftzetésércköteles, melynek mértékeaz adott eseti megrendelésre vonatkozó nettó
szetzódéses ellenértékének3o/o_af nap, maximum 20 nap.

Hibás teliesítési kötbéĺ:

A nyeftes

aján|attevő hibás teljesítéseesetén aPolrgaĺi Törvénykönyvről sző|ő 2073. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. $ (2) bekezdésébenés a 6:1'77' $ (1) bekezdésében
foglaltak a|apján az aján|atkétő szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbéľt érvényesít

döntése szerint.

Ha az ajánlatkéń a hibás teljesítéste|fogadja, akkoľ a nyeÍtes aján|attevő egyösszegri hibás
teljesítésikötbét fizetésére köteles.
A hibás teliesítésikötbét ménékea h1bával édntett teľmékĺe/munkaĺészľeeső nettó

vá|Lalkozői dij 20 o/o-a.
Ä hibás teljesítésikötbéĺ a hibás teljesítésaján|atkét'ő általi elfogadásakoľ válik esedékessé.
Ajánlatkétő a hibás teljesítés miatđkötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt.

Ha az aján|atkérő a hibás teliesítéstnem fogadja el és szavatossági igényt érvényesít,akkoľ a
nyeÍtes aján|attevő köteles a hilbát az aján|atkétő á|tal meghatátozott hatátidőn belül
ellenéľtéknélkĹil kijavítani.

Meshiúsulási kötbér:

a teljesítésa Nyertes Ajánlattevő fekőhatő magatattása, a teljesítés
megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási
kötbét koteles Ftzetni a)án|atkéń tészéte,melynek mértéke az adott eseti megrendelés
nettő szeÍződéses ellenéľtékének30 o/o-a.
Ámennyiben

Bármely eseti megľendelés 20 napot meghaladó késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkéľő
iogosult a szeĺződésben rcgzített feltételek szeľint a szetződést azonnah hatál!7yal
felmonđani.

A kötbérek közös

szabályai:

Ámennyiben a nyeftes ajáĺ|attevőnek kötbérfĺzetésikötelezettsége merĹil Íel', aján|atkérő
jogosult a kötbérkövetelését a ftzetendő díjba beszámítani és kötbér bekéĺőlevéI
kibocsátásával érvényesíteni.
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I(otbéĺfizetésikötelezettség esetén a nyeÍtes aján|attevő koteles külön nyilatkozatban is
elis metni az aján|atkétő követelés ét.
Amennyiben a nyeŕtes aján|attevő a kötbéľfizetési kötelezettségének elismetését
jogszetűtlenül megtagadja, aján|arkérő jogosult érvényesítenivele szemben minden e
kotelezettsége megszegéséből eĺedó károkat' költségeket, elmatadt hasznokat.
Jótállás:

NyeÍtes Ajánlattevő a szetződésben foglalt valamennyi munkáĺa 72 hőnap teljes köľű
jőtőůlást köteles vállalni, melyek kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki
átadá's-áwételi eljátás |ezátásának dátuma,
eseti megĺendelésekĺeftülön-kĹilön)
^z^z ^z
vonatkozó átadás-áwételi eljátások|ezárásának
időpontjai az tányadóak. Esetleges iavítás
esetén a szavatosság} idő a ,1avított tészre íljrakezdődlk. Ez idő alatt nyertes ajánlattevő a
felelősség alól csak akkoľ mentesiil, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után

keletkezett.

A

szetződést biztosító mellékkötelezettségek tészletes szabáIyait

dokumentá ciő részétképező szeződéste Ív ezet taftalmazza.

az

aján|attéteh

9.

iogs z a b á lvokra h iva tkoz á s t:
I és II. tész tekintetében:

Az

eseti megľendelések szeĺint, tételes elszámolás a|apjáĺ ál]lthatő
által kiadott teljesítésigazolás ellenében.

|ĺ a számla,

Aján|atk&ő

A

teljesítésigazo|ásáru a Kbt. 135. s (1) és (2) bekezdéseinek a tendelkezései azkáĺyadőak.
ellenszoĘá|tatás az igazo|t teljesítéseket követően aján|attevő által benyújtott számla
a|apján átutalással _ foĺintban _ keđlkiegyenlítésľea Ptk' ó:130. s (1)-(2) bekezdései
szeľint, a helyesen kiállított számlakézhezvéte|étő| számitott 30 napon belül.

Az

A

szetzőđésszetinđkiFrzetés továbbá a I(bt. 135.

s 6)-(6) bekezdései és a 322/2015 oĹ

30.) I(orm. tendelet ĺendelkezéseinekfĺgyelembe vételéveltöténik.

Á

kiFrzetés a kilzbeszeľzésekĺőlszőIő 2075. évi CXLIII. törvény, valamint a 322/2015.
30.) (xII' 23.) Koľm. rendelet ĺendelkezéseinekmegfelelően történik.

A

kifizetés soĺán a Kbt. 135. s (3)' (5) és (ó) bekezdései tányadőak, a Ptk. ó:13o. $
6. 30.) I(otm. rendelet 30.$-a tányadőak.

bekezdése, valamint a 322/2015'

s..
(3)

Amennyiben a nyeftes ajánlattevő a teljesítéshezalválla|kozőt vesz igénybe, úgy a Ptk.
6:730. s (1)-(2) bekezdésétől eltétően a322/2015.(X.30.) Korm' tendelet 32/A. s (1)-(3)
és a 32/B (1)-Q) bekezdésébenfoglalt szabá|yok szednt töténik a szetződésben foglalt
ellenérték kiFrzetése.

Amennyiben az eseti megrendelésben meghatározott munkák teljesítésea 2 hőnapot
meghaladja Nyertes ajánlattevő a I(bt. 135.s (7) bekezdése szeĺint kéĺhetielőleg kifizetését

az eseti megrendelésben foglalt tefvezett ellenszoĘáltatás 5 o/o-ának megfelelő összegben a
322/2015. (x. 30.) I(orm. ĺendelet 30.s (1) bekezdésébenmeghatátozott időn belül. Az
előleg a havonta benýjtott számlá.ů,ő1' atányosan kerül elszámolásĺa.
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A

szerződéskötés és kifizetés pénzneme foĺint (HUF).

Äz ellenétékmegfĺzetéséreaz

Ajá'n|atkétő á|ta| aláítt teljesítésigazolás a|apján nyeÍtes

aján|attevő részétő| benyujtott szäm|a a|apján keri.il sor.

10.
Á j ánla ttevő nem tehet többv á|to z atu aiánlatot.

fl.
e aiánlatot:

Ajánlatkéľő tfugyí kozbeszeľzési el1átás vonatkozásában
alábbiak teszi lehetővé
^z
ńszajáĺ|atok tételét.
I.tész: Vállalkozási keĺetszeĺződésa megüĺesedett önkoľmáĺyzaĺ béľlakások Íe|ujítása,

kotszerűsítése 201 8. évben

II.ĺész:Yálla|kozási keretszeĺződés a megüresedett nyugdíjasházi lakások feĘítása,

korszerűsítése 201 8. évben

12.

Az aiánla tok elbÍrálásának szempontia:
Aján|atkéń tátgyí kozbeszetzési eljátás esetében a benyujtott ajän|atokat a l(bt. 7ó. s (2)
bekezdés c) pontjában rcgzítetteknek megfelelóen a legjobb ár-érték elve alapján éttékellaz
alábbiak szednt:

EľtékelésiszemDont

Súlyszám

Aiánlati fu (nettő forinĐ
2. A szetződés teljesítésébentésztvevő
szakembetek szakmai tapaszta|atának
bemutatása (Szakmai aiánlat)
3. Minimum 1 fő háuányos helyzetű
munkavállaló foglalkoztatása a szer'ződés
teli esítésénektelies időtaĺtama a|att

70

Aiánlati ár (nettő foľinĐ
2. Á szenődés teljesítésébenľészťvevő

70

1.

20

10

1.

szakembeĺek szakmai

20

tapaszta|ztá,nak

bemutatása (Szakmai aiánlat)

3. Minimum 7 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló foglalkoztatás^ a szerződés
teli esítésénektelj es időtatama a|att
cĺln: 1061 Brrdapest, Andrässy út 17. ll.
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I és II. rész tekintetében:

Ha több

aján|atnak azonos

a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az

ajánlat

minősül az adott ľésztekintetében a legkedvez,őbbnek, amely a nem egyenlő énékelési
pontszámot kapott éľtékelési
szemPontok közül a legmagasabb súlyszámú éľtékelési
suemPontfa nagyobb értékelésipontszámot kapott. Az aján|atkérő jogosu|t kozjegyző
jelenlétében sorsolást taľtani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszeľel sem határozható ĺrreg.
Á legjobb ár-éttékelve éľtékelésiszempontia esetén az aián|atok ľészszempontok szerinti
tattalmi elemeinek éľtékelésesoľán adható pontszám alsó és Íe|ső határa: 1-10
Pontszámok kiszámításának módj

a:

I|z 1. éĺtékelésitészszempont (aiánlati át (nettó Ft)_ súlyszám: 70) esetében a
Kőzbeszenési Hatóság útmutatójának ((KÉ2016. évt147. szám;201ó. december 21.) 1.

sz.

melléklet .A. 1.ba) pontja szetinti foľdított aĺányosítás módszeĺe.

Foľdítottatányosítás esetén az ajáĺ|atkérő a legkedvezőbb taftalmi elemte a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tattalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyíwa fordítottan aĺányosan számolrja ki a pontszámokat'

P _ (Alegiobb / Ávizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: avizsgá|t ajáĺliai elem adott SzemPontÍa vonatkozó pontszáma
P-o*: a pontskála felső határa 10
P-,n: a pontskála a|sőhatáru 7
At"*iooo, a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Qegalacsonyabb érték)
vizsgá|t
a
aján|at
tartalmi
eleme
Ął"*nĺ,,

Ämennyiben

a

tészszemPontÍa valamennyi ajáĺ|attevő azonos aján|atot ad, abban az

esetben valamennyi a tészszempontľa vonatkoző Ąán|at maximális pontszámot kap.

A 2.

énékelésirészszempont (A szetződés teliesítésébenrészwevő szakembeĺek
szakmai tapasztalatának bemutatása (Szaknai ajän|at) _ súlyszám: 20) esetében a

Közbeszerzési Hatóság útmutatójának ({E 2076. évi 747. szám;2016. decembet
melléklet B.1) pontja szerinti pontozás módszere:

21,.) 7. sz.

A 2.

éttékelésiľészszempont (A szet'ződés teljesítésébenrészwevő szakembeľek szakmai
tapaszta|atának bemutatása - súlyszám: 10) esetében a Kozbeszerzési Hatóság
útmutatóiának ((E 20'l,6. évi 747. szám;2016. decembet 27.) 1. sz. melléklet B'1) pontja
szeľinti pontozás módszeĺe:

Á
1.

szakembeľek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az a|ábbiak szerint töĺténik'

Az alábbi szakember bemutatása esetén ajánlattevő
pontszámotkapia.
Aj án|attev őnek tendelkeznie kell

o

a minimális (1

:

pont)

1 fő felelős műszaki vezetői (l\{V-É)jogosultsággal (vagy azza\
egyenétékű)rendelkező szakembeľĺel,aki rendelkezik legalább t2hćnap szakmai

legalább
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tapaszta|attal épületfelújítási és/vagy építésimunkákĺa vonatkozó feladatok
ellátása tekintetében (tehát összesen kell 12 hónaP szakmai taPasztalattal
ľendelkeznie e szakembemek).

2. Az

alábbi szakember _ opcionálisan bemutatható _ bemutatása esetén aján|attevő
az 5 pont pontszámot kapia.

o Az

1. pontban megjelölt szakember tendelkezik- legalább 24 hőnap szakmai
tap^szta|attal épiiletfelúiításiés/vagy építésimunkákľa vonatkozó feladatok
ellátása tekintetében (tehát összesen kell 24 hónao szakmai taoasztalattal

ten

3.

rlelkeznic c

czą

lĺetnheľneL\

Amennyiben a 7. pontban bemutatott szakember 36 hónapot meghaladó szakmai
tapasztalattal rendelkezik, a,1áĺ|attevő az adott szemponthoz tattoző maximális
(10 pont) pontszámot kapia.

A 2. éľtékelésiszempont bemutatása az alátbbiak szeľint töĺténien:
o a teliesítésbe bevonni kívánt szakembeĺek megnevezése, képzettségük, szakmai
tapaszta|aolk ismetetése cégszeĺíiena|áítt nyi|atkozat foĺmájában szükséges
csatolni, valamint

o csatolni kell a
nyi|atkozatát.

szakembeľ á|ta| saját kezűleg a|őfut ĺendelkezésre állási

szakembet szakmai tapasztalatába!

nem ielent. a minimális elvárás az 1fő szakembet bemutatása.
Két tészĺetörténő aiánlattétel esetén egy szakembet több ĺészbenis ielöthető.

fogla|koztatása a szerződés teliesítésénektelies idiĺtattama alatt - súlyszám: 1'0)
esetében a Kozbeszetzést Hatőság útmutatójának I(E 2016. éi 147. szám; 2076.
december 21.) 1. sz. melléklet Á1. bb) pontia szednti egyenes atányositás módszeĺe,
vagyis:

Ajánlattevőnek

a ,,Minimum 7 fő

háttányos helyzetű munkavá||alő fog|a|koztatÁsa a
időtatama alatt" tészszempontÍa megajánlott mennyiséget a
felolvasólap megfelelő soĺainak kitöltésével, fő számban kell megadni' Ájánlattevő
minimum 1 fő hátányos helyzetű munkavál]a|őt köteles fog|alkoztatĺri a szeĺződés
teljesítésénekteljes időtattaLma alatt. Amennyiben ajáĺ|attevő 1 fő hátányos helyzetri
szeruőd,és teljesítésénekteljes
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munkavállalót foglalkoztat
szerződés teljesítésénekteljes időtartalma alatt
^
szemponthoz tartoző minimális (1 pont) pontszámot kapja.

az

adott

Ennél kedvezótlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajáĺlat érvénytelen.
Ennél kedvezőbb megajánlás esetén (amennyiben aján|attevő 1 főnél tobb hátľányos

helyzetű munkavállalót foglalkozt^t) a szetződés teljesítésénekteljes idótartalma a|att, az
ađottszemponthoz tartoző maximális (10 pont) pontszámot kapja.

Két tészre történő aiánlattétel esetén a bemutatotthőttányos helyzetű munkavállaló
ttibb ľészbenis megaiánlható!

A

súlyozás előtti pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéń 2 (Lét) tizedesjegyľe ketekíti.
Ä súlyozott Pontszámot - ha szi.ikséges _ az aján|atkéľő szintén 2 ftét) tizedesjegyre
keľekíti.

Az

aján|atkétő az aján|atok étékelésesoĺán az egyes ľészszempontok tartalmi eleméte adott
éľtékelésipontszámot megszoÍozz^ az adott ĺészszemponthoz ľendelt súlyszámmal, a
szotzatokat pedig ajánlatonként összeadja; az az aján|at az osszességébenlegelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
13.

'ľ'z aján|attevő ^z ajánlattéteh felhívásban és dokumentációban tneghatátozottakkal
kapcsolatban az ajánlattételi hatäĺdőtmege|őzően írásban kiegészítő információkéĺt
foľdulhat az eLjárőhoz, aki a két infotmációt a I(bt. 114. s (6) bekezdése a|apján az
ajánl.attétell határidő |ejárta előtt ésszerű időben íľásban megadja. A tájékoztatás tartalmát
valamennyi aján|attevő megkapja. Az lrásbeh tájékoztatás a I(bt. 56. s (3) bekezdésében
meghatátozott hatáddő betaĺtása mellett oly módon kéľhető, hogy a kérdéseknekahatáridő

lejfutának napján meg kell érkezniük aján|atkérő megbízottjához fax és e-mail útján.
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iĺánti kételemben foglalt kétdéseita kiegészítő
tájékoztatás iľánti kéĺelemelőterjesztésével egyidejűleg, a |ĺegészítőtájékoztatás ĺugalmas
nyujtása étdekében szíveskedjen elektronikus úton a torĺr}'ai.krisztijLn@,prcl'ltoŁrtJu e-mail
címĺeis eljuttatni szeĺkeszthető fotmában is'

14.

A kizáró okok:

Az

e|jáúłsbannem lehet ajánlattevő, aMál'lal'koző és nem vehet ĺésztaz alkalmasság
igazo|ásźtban olyan gazdasági szeĺeplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) bekezdésében
tógzitett l<tzárő okok bármelyike fennáll.

Az

isazo|ás módia:

Ajánlattevőknek a l(bt. 114. $ (1) bekezdésében és a 327/2015. (X. 30.) I(oĺm. rendelet 17.
$-ban foglaltak alapján sziikséges akjzfuő okok fenn nemá|lásától nyilatkoznia.
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I rt
Ájánlattevő a'1án|atában köteles csatolni a 321/2015. ě. 30.) I(orm. rendelet 17.
bekezdés szerinti nyilatkozatát a I(bt. ó2. s (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

s

(1)

Az

ajáĺ|attevő, az al.vál'lalkozőja és adott esetben az a|kaLmasság igazo|ásában tészt vevő
más szervezet vonatkozásában a l(bt. 67. $ (4) bekezdése és a 321/2015. 0Ĺ 30.) I(otm.
ľendelet 17. s (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot koteles benyújtani a l(bt. 62. s (1)
bekezdésében foglalt l<lzátő okok hiányáról.

Ajánlatkéĺő javasolja, hogy a \<lzátő okok fenn nem ál]ására vonatkoző nyiatkozat(ok)
keltezése nem legyen kotábbi az aján|attételi felhívás megktildésének napjánál..
15.

a megkövetelt

igazolási mód:

Ajánlatkéń a l(bt' 115.

s Q) bekezdésében foglaltakĺa tekintettel nem kíván rögzitenl
pénzigyi-gazdaság, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket.
16.

IIiánupó tlás Í lehetős ég:
Ajánlatkétő az e|járás soĺán a l{bt. 71. $ alapján az összes aján|attevő számáta, azonos
feltételekkel biztosítja ahiánypőtlás, valamint az a1án|atokban nem egyételmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tattalmának isztázása éľdekébena felvilágosítás-kérés lehetőségét.

17.

Ai á nl a t téte Ii h a tári d ő:
201'8.

18.

április hó 18. nap 11óľa 00 petc

Az aiáąIat benvúításának címe:

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Ztt.
em.9.)
19.

(szél,hely: 1061 Budapest, Andĺássy

űt 77.II.

Az aiánlattétel nvelve:
Magyar

20.

Az aiánlatok felbontásának helye, ideie:

Az aián|atok felbontásánakheĘ: PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Zt. (székhely:
1061 Budapest, Andtássy út 17. II. em. 9.)

lu

aiánlatok felbontásäĺak ideie: az aján|attételi felhívás 1'7. pontjában meghatätozott

ajánlattéteh határidővel megegyezik.
21.

A-z aiánla tok ÍeIbontás án ielenlé trc iogos ultak:

Á l(bt'
22.

ó8. s (3) bekezdése szeĺinti személyek.

Az aiánlati kötöttség minimáIis időtartama
Az

ajánlattételi hatátidő lejáĺtátő| számitott 60 nap.
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Ajánlatkéró az aián|au kötöttséggel kapcsolatosan külon felhívja a Frgyelmet a l{bt. 131.
(5) bekezdésére.

$

23.

bekezdését:
Aján|atkéń nem alkalm^zzaa I(bt. 114. s (11) bekezdését.
24.

teftezett időDonrta:

a l(bt. 79. \

(1)-(2)

bekezdésébenmeghatáľozottak szetint, a I(bt. 70. s (1)-(2) bekezdése a|apián az aján|aĺ
kötöttség |e1átáig.

Á szeĺződéskötés tervezett idóPontia: az
25.

prognmm

A

26.

aI kaocs ola tos, ltglr

szetződés nem

osszegezés megküldésétől számitott ó. napon.

annak megielöIés e:

EU alapokből' finanszltozott.

Eg!łébinformációk:

26.1

Az aján|atokat fuásban, 1 etedeti példányban, zárt csomagolásban kell benyultani
a Kbt. 66. s (1) bekezdése a|apján aján|atkérő áit^|
előírt foĺmai
^|őLbbiakban

követelményeknek megfelelően.

Az

aián|zt fotmai követelménvei a következők:

Az

aján|at eredeti példányát zsinőnal, |apozhatőan össze kell fűzli, a csomót
maÚĺcáva| az aján|at első vagy hátsó lapjához tögziteni, a matricát Ie kell
bélyegezni, vagy
ajánlattevő ńsz&őI etĺe jogosultnak alá kell funi, úgy hogy
^z
abélyegző, illetőleg az a|álrás legalább egy tésze a matĺicán legyen.

Az

és oldalanként növekedjen.
szöveget v^gy számokat v^gy képet tarta|maző oldalakat
számozni, az ütes oldalakat nem kell, de lehet. Á címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkétő az ettől kisméľtékben
eltéĺő szämozást (pi. egyes oldalaknál a / A, /B oldalszám) is kciteles
elfogadni, ha a tafialomjegyzékben az egyes iĺatok helye egyértelműen
azonosítható és
iĺatok helyéĺeegyértelműen lehet hivatkozni. Az
^z
ajádatkérő a kismétékbenhiányos számozást kiegészítheti, ha ez az
ajánlatban va|ő tájékoződása, illetve az ajánla:ĺra való hivatkozása érdekében
aján|at oldalszámozása eggyel kezdődjön

Elegendő

a

szükséges.

Az

aján|atnak az e|ején taĺtalomjegyzéket kell tafialmaztia, mely a|apján az
ajáĺIatban szeľeplő đokumentumok oldals zám alapján megtalálhatóak.
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Az

- az ajáĺ|attevő vagy a|vá|Ia|koző által készített nyllatkozatot a végéna|á kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél etľe
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek akift) eĺľea jogosult
személy(ek)től írásos fe|bata\mazást kaptak. Az aján|at minden olyan oldalát,
amelyen _ az ajáĺ|at beadása előtt _ módosítást haitottak végre, az adott
dokumentumot a|áltő személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni
aján|atban lévő, minden

foľmátumban, elektronikus

benvúitani!

úton (CD vagy DVD

adathoľdozón) is

Aiánlattevő kiiteles az áĺazott kiiltségvetésétszeĺkeszthető (pl. excel)
fotmátumban benyúitani elekttonikus úton (CD vagy DVD adathoľdozón)
is.

Az

aján|atokattaftalmazó

csomag külső borításán a

,rZ alaegerc zeg Megyei Jogú Város onkorm ányza ta
VlíIlalkozási kerets zeeődés a m egiires ed e tt önkotm ányza ti bérla ká s ok és
nyugdÍjas h ázi lakís ok Íelúiítása, korc zeÍÍsítése 2018. évben.

eprUt",
illetve ,rhIem bontható fel az aiánlattételi határidő leiárta előtt'' meg1elölést
kell felttintetni.
26.2

Á Kbt.

26.3

hz

óó. s (5) bekezdése a|apján az aján|at elején _ a dokumentáciőhoz mellékelt
nyilatkozatminta a|apján - tészenként felolvasólapot kell elhelyezĺi, ameIy
felttinteti a Kbt. 68. s (4) bekezdése szerinti összes adatot'
aján|atnak tatta|maznia kell:

aián|attevő tekintetében folyamatban lévő váItozásbejegyzési

a

e|1őtrá's

esetében

cégbírósághoz benyujtott vá|tozásbejegyzési kételmet és az annak
érkezés&ől a cégbfuősá'g áItal. megküldött igazo|ást is, amennyiben ilyen eljfuás
nincs folyamatban, az aĺľől szóló nyilatkozatot
az ajánlatot a|áfuő va|amennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vaąy
2006. évĺV.törvény 9. s (1) bekezdés szeĺinti a|áfuási-mntája;
a cégkivonatban nem szeĺepló kötelezettségvállalóft)

iogosult személytől szátmaző,
meghatalmaző

és a

meghatalmazá'st.

26.4 Az

aján|atnak tattaLmaznia kell

esetében a cégjegyzésĺe

ajáĺ|at a|áításfua vonatkozó

^z a|áirását
meghataLmazott

^

is

(a

tattalrnaző) írásos

tészenként aján|attevő Kbt. 66. $

(2) bekezdésében

foglaltaknak megfelelő kifeiezett nytLatkozatat - eredeti példánybanajánlattétell felhívás feltételeiĺe,a szeĺződés megkötéséĺe és teljesítéséľe,valamint ^za
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kért ellenszolgáltatásĺa vonatkozóan.

26.5 Á

Kbt. 6ó. s (4) bekezdése a|apján ď1án|attevőnek nyilatkoznia kell atról, hogy a
kis- és kozépvá|Lalkozásokĺól, fejlődésük támogatásárő| sző|ő törvény szeritrt
mikĺo -,

26.6

kis - vagy

köz épvá|lalko

z á s

nak minő

sül- e.

Aiánlattevőnek a l(bt. 66. s (ó) bekezdése a|apián részenkéntaz aján|atban meg
kell jelölnie

a

közbeszeĺzésnek
a tészét(ĺészeit),amelynek teljesítéséhezaz
^zt
aján|attevőa|vál]a|kozőtkívánigénybevenni,
b)
ezeĹ részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at benpijtásakoľ
^z
már ismeľt alvállalkozőkat. (A nemleges taĺtalmúnyilatkozatot is csatolni
a)

kęll!)

26.7 Az

aján|atban benyĺjtott dokumentumokat a l(bt. 47. s (2) bekezdése a|apján
egyszerű másolatban is be lehet nyujtani. Amennyiben a felhívás a|apján valamely
követelés érvényesítésének
alapjául szo|gáLő tzt, igazolás, vagy nyilatkozatot
szükséges becsatolni (pl: bankgatancia vagy kezességvállalásľól szóló nyiatkozat),
ugy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsato|ni az eredeti aján|atban. Az
aján|at I(bt. 68. $ (2) bekezdése szerint benyúitott egy eredeđpéldányának a l(bt.
66. s (2) bekezdése szeĺinti nyilatkozat eľedeti aláfutpéldányát kell tarta|maznia.

26.8

Ámennyiben báĺmely, az aján|athoz csatolt okiĺat, igazolrás, nyilatkozat, stb. nem
m^gy^t' nyelven keľül kiállításn, (lgy
az aján|attevő m^gy^t nyelvű fordításban
^zt
is köteles becsatolni. A l(bt. 47. $ (2) bekezdése a|apján Ájánlatkéĺő a nem magy^t
nyelven benýjtott dokumentumok ajánlattevő áLtah felelős fordítását is elfogadja.
Ä fotdítás tartaLmáĺak helyességéért az aján|attevő felel.

26.9

Aján|attevőnek a Kbt. 73. s (5) bekezdése a|ap1án ajáĺ|atk&ő a dokumentációban
ađtájékoztatást azo|<nak a szetvezeteknek (hatóságoknak) a nevétől és címétől
(eléĺhetőség),amelyektőI az aján|attevő a megfelelő köľnyezetvédelmi, szociális és
munkaj ogi rendelkez ésekľevonatk oző táĄékoztatás t kaphat.

26.10 Az

ajánlatok összeál]itásával és benyu|tásával kapcsolatban felmeńlt összes
költség az aján|attevőt teĺheü.

26.11 Közös

ajánlattétel esetén ĺészenkéntcsatolĺri kell a kozös aiánlattevők által
cégszenien a|áít konzoĺciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi
követelménynek:
taftalmaz za a koz

ĺ! s

taĺtaLmazza a közös

közötttik

a

ajánlattev ők kö

zö

s fellép é s e Íormájának

is

mete

té s ét;

ajánlattevők részesedési ańnyát;

kőzbeszeĺzési eljáĺással kapcsolatos feladat bemutatását

(a

feladatok teljesítésénekszáza\ékos megoszlását) ;
taftalmazza az aján|at a|áfuása módjának ismeĺtetését;
tafiaLmazza a. vezető konzoľciumi tag (a képviseĘ megjelölését azza|, hogy a
képviselő kotlátozás nélktil jogosult valamennyi konzoĺciumi tagot képviselĺri
az ajánLatkérővel szemben a jelen közbeszetzésí e$1fuásban az aján|atkétő álta|
az ajánlattevő, illetve az aján|attevő á|tal az aján|atkéľő felé megteendő, illetve
megtehető j ognyilatkozatok tekintetében;
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tartalmazza külön_külön a közös aján|attevők azon bankszám|aszámait, ahova
az elismert teljesítést kővetően a kifizetés megtöténhet;

tarta|mazza valamennyi konzoľciumi tag ĺyiatkozatát aľról, hogy
a kozbesz'erzési eljáńs eredményeként
megkotendő szetződés szetződésszerő teljesítéséhezsziikséges munkák
egyetemleges felelősséget vállalnak

megvalósításáét;

r\ján|atkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a

Kbt.

115.

S (4) bekezdéséľe.mely

tehetnek aiánlatot, nincs azonbaĺ akadáIya annak, hogy valamely ajánlattételĺe
felhívott gazdasági szeľeplő o|yan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot,

amelyn ek zján|atkérő

n

em küldö

t

t

aj

án|attételi felhívá s t.

A Kbt. 3ó' s

(1) bekezdése szeľint: ,,Az ajánlattevő vagy ľészvételĺejelentkező
ugyanabban a közbeszetzési e|járásban _ ńszaján|at-tételi lehetőség biztosítása
esetén vgy^nazon rész tekintetében _

a)

b)
.)

26.t2

Az

nem tehet másik ajáĺ|atot más aján|attevővel közösen, illewe nem nyu)that
be másik ĺészvételijelentkezést más részvételĺejelentkezőve| közcisen,
más aján|attevő, illetve tészvételĺeielentkező a|váLla|kozőiaként nem vehet
tészt,
más aján|atot benýjtó aján|attevő, illetve más tészvételijelentkezést
benyújtó ľészvételĺejelentkező szetződés teljesítéséĺevaló alkalmasságát
nem igazolhatja [65. $ (7) bekezdés]."

kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a l(bt'
aján|atnak tattaLmaztia

kötelezően előír.

26.13

Nyeĺtes aján|attevő az épitésiberuházásokkal kapcsolatos 322/2015. GY. 30')
I(orm. tendelet 26. $-a a|apján köteles tészenként_ legkésőbb a szetződéskötés
időpontjáta _ összkockázatú kombinált építésiés szerelési (dologĹ és felelősség)
biztosítási szetződést kötni vagy meglévő összkockázatu kombinált építésiés
szerelési (dologi- és felelősség) biztositását kite{eszteni legalább 5.000.000,_
Ft/év és legalább 500.000r- Ft/káľesemény mértékĺeés építésitevékenységgel

okozott káĺokĺa kiteĺj edően.

26.14

Ajánl'atkéń a I(bt. 35. s (8) bekezdésétefigyelemmel nem teszi lehetővé a
szetződés teljesítése éĺdekébengazdáikodő szervezet (ptojekttársaság)

Iéttehozását.
26.15

Aiánlattevő kiiteles tészenkéntcsatolni aián|atáthoz a kiadott átazat|aĺ
költségvetést telies kötűen beárazva íĺásvédettsl. PDF v

. Irz
elektĺonikus adathotđozón beadott aián|atnak szetkeszthető formában is
tatta|ĺnazniakellabeátazottköltségvetést.

26.t6

A ielen

ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabá|yozott
kérdésekben a közbeszetzésektő| sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény, a 327/2075.
s. 30.) Kotm. tendelet, valamint a 322/2015. 6. 30.) Koľm. rendelet az
táĺyad'őak.
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Ż6.17 Aiánlatkétő

ielen eliáľás egvik ľészébensem ír e|ő aiánlrati biztosítékot.

26.18 A'

szetződés egyosszegű, átalányáras típusú,melyte tekintettel a vállalási árnak
taftaLrnazĺia kell minden költséget és a kivite|ezéshez sziikséges munkát, melry az

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
szetződés sz erinti telj e sítéséhezs zükséges.

26.19

meghatározott feltételekkel

a

Ajánlatkétő felhívja ajánlattevő Frgyelmét, hogy az aján|atkérőként szerződő fél
v^By a nevében el1fuő személy (szetvezet) a szetződés teljesítésénekellenőľzése
sotánaz építésinap|ő adataia|apján ellenőrzi, hogy a teljesítésbencsak a l(bt. 138.
$ (2) és (3) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz tészt, és az
a|vá|]alkozői teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. s (1) és (5)
bekezdésében meghatá tozott météket
Ajánlatkéľő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szetződő féll az
a|vát]akozőval kotött szetződésben az a|vátla|koző teljesítésénekelmaĺadásával
v^gy hibás teljesítésévelkapcsolatos igényeinek biztosítékakéntlegfel)ebb
szetződés szeľinti, általános fotgalmi adő (a továbbiakban: áÍa) nélkül számitott^
ellenszolgáltatás tsz-tiz száza|ékát eléľő biztosítékotköthet ki.

26.20

Je|en e|járásban ajánlatkérő rögzíti, hogy nem alkalm^zza
^
bekezdés e) pontjában foglalt ľendelkezéseket.
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