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Ajánlattételi felhívás 
A Kbt. 115. § szerinti eljárásban 

 

I. szakasz: Ajánlatkér  

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felel s összes ajánlatkér t) 

Hivatalos név: Sümeg Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK17628 

Postai cím: Béke tér 7. 

Város: Sümeg NUTS-kód: HU213 Postai irányítószám: 8330 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó: Végh László polgármester Telefon: +36 87550760 

E-mail: sumegph@sumeg.hu  Fax: +36 87352578 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkér  általános címe: www.sumeg.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerz dés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Meghatalmazott ajánlatkér  nélkül. 

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkér k közül meghatalmazott ajánlatkér : (adja meg ajánlatkér  nevét) 

 Ajánlatkér nek min sül  meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja 
meg a szerz dést nem köt  ajánlatkér nek min sül  szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerz dést központi beszerz  szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes kör en, közvetlenül és díjmentesen elérhet k a következ  
címen: (URL) http://sumeg.hu/sumegvaros/kozbeszerzes/   
A közbeszerzési dokumentumokhoz történ  hozzáférés korlátozott. További információ a következ  helyr l érhet  
el: (URL) 

További információ a következ  címen szerezhet  be 

 a fent említett cím 

x másik cím: Papcsák Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 24.) 

Kapcsolattartó: dr. Bartl Barbara 

Telefon: +36 14120742 

Fax: +36 13125922 

E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu  

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

 a fent említett címre 

x a következ  címre: Sümeg Város Önkormányzata (8330 Sümeg, Béke tér 7.) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhet k. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes kör en, közvetlenül és díjmentesen elérhet k 
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a következ  címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkér  típusa 

 Központi szint  

X Regionális/helyi szint  

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: 

 

I.5) F  tevékenység (klasszikus ajánlatkér k esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

  Szabadid , kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység: 

 

I.6) F  tevékenység (közszolgáltató ajánlatkér k esetében) 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és k olaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 

 Kiköt i tevékenységek 

 Repül téri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerz dés, az „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat 
épületeinél – TOP-3.2.1” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése 

Hivatkozási 
szám:   

II.1.2) F  CPV-kód: 45350000-5  Gépészeti szerelések 

II.1.3) A szerz dés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

A fejlesztés célja a 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.,  945/1 hrsz.;  8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.,  1188/3 hrsz.;  
8330 Sümeg Árpád utca 3-5., 431/2 hrsz.; 8330 Sümeg, Rendeki utca 1., 23 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok 
energetika korszer sítése.  
Az ellátandó feladatok: 

- a NAPFÉNY SZOCIÁLIS SEGÍT  KÖZPONT ID SEK OTTHONA (945/1 hrsz.) esetében 18,75 kW napelem, 35 db 
nyílászáró,  1  472  m2  h szigetelés,  2  db  35  kW  kazán  kiépítése;  valamint  a  komplex  fejlesztéshez  
kapcsolódóan az épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése és rendszer használatának 
betanítása. 

- a KISFALUDY SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (1188/3 hrsz.) esetében 49,5 kW napelem kiépítése;  
- a RAMASSETTER VINCE ÁLTALÁNOS ISKOLA (431/2 hrsz.) esetében 45 kW napelem kiépítése;  
- és a KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCS DE (23 hrsz.) esetében 21 kW napelem kiépítése.  

  
Az elvégzend  feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott M szaki 
Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. 
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II.1.5) Becsült érték: Pénznem: HUF  

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerz déseknek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes id tartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

x Részajánlat tételére lehet ség van. 

Ajánlatok benyújthatók  x valamennyi részre  legfeljebb a következ  számú részre: [ ]  csak egy részre 

x Az egy ajánlattev nek odaítélhet  részek maximális száma: 4 

 Az ajánlatkér  fenntartja a jogot arra, hogy a következ  részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerz déseket: 

 Részajánlat tételének lehet sége nem biztosított. 

  

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése  

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerz dés, az „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél 
– TOP-3.2.1” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése – A Napfény Szociális Központ 
Id sek Otthona energetikai korszer sítése  

Rész 
száma: 1. 

II.2.2) További CPV-kód(ok):  

 CPV-kód: 45350000-5  Gépészeti szerelések 

További: 44221000-5 Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk 

09331000-8 Napelemek 

42160000-8 Kazánberendezések 

45321000-3 H szigetelési munka 

45421130-4 Ajtó és ablak beszerelése 

45443000-4  Homlokzati munka 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. (Sümeg belterület 945/1 hrsz.) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A  NAPFÉNY  SZOCIÁLIS  SEGÍT  KÖZPONT  ID SEK  OTTHONA  (945/1  hrsz.)  esetében  18,75  kW  napelem,  35  db  
nyílászáró, 1 472 m2 h szigetelés, 2 db 35 kW kazán kiépítése; valamint a komplex fejlesztéshez kapcsolódóan az 
épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése és rendszer használatának betanítása. 

  
Az elvégzend  feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott M szaki 
Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az ajánlatkér  a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvez bb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) c) 
pontja) az alábbi részszempontok alapján: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 

2. A III.1.3) M2a.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 
projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

3.   Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / Súlyszám: 10 

  

II.2.6) Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: . Pénznem: HUF[ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes id tartamára vonatkozó becsült összértéke) 
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II.2.7) A szerz dés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer id tartama 

Id tartam hónapban: vagy napban:  

 

vagy Kezdés: 2018.01.22. / Befejezés: 2018.09.30.  

A szerz dés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása: - 

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

A gazdasági szerepl k tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen x nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú, Energetikai korszer sítés a 
sümegi önkormányzat épületeinél elnevezés  projekt 

II.2.13) További információ 

 

II.3.1) Elnevezés: Vállalkozási szerz dés, az „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél 
– TOP-3.2.1” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése – A Kisfaludy Sándor 
Gimnázium és Kollégium energetikai korszer sítése  

Rész 
száma: 2. 

II.3.2) További CPV-kód(ok):  

 CPV-kód: 45350000-5  Gépészeti szerelések 

További: 09331000-8 Napelemek 

45315300-1 Villamos hálózati szerelés 

II.3.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. (Sümeg belterület 1188/3 hrsz.) 

II.3.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A KISFALUDY SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (1188/3 hrsz.) esetében 49,5 kW napelem kiépítése 

  
Az elvégzend  feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott M szaki 
Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. 

II.3.5) Értékelési szempontok 

Az ajánlatkér  a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvez bb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) c) 
pontja) az alábbi részszempontok alapján: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 
2. A III.1.3) M2b.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 



5 
 

projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

2.  Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / 
Súlyszám: 10 

  

II.3.6) Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: . Pénznem: HUF[ ][ ][ ] 

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

II.3.7) A szerz dés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer id tartama 

Id tartam hónapban: vagy napban:  

 

vagy Kezdés: 2018.01.22. / Befejezés: 2018.09.30.  

A szerz dés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása: - 

II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szerepl k számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szerepl k tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem 

II.3.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen x nem Opciók leírása: 

II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú, Energetikai korszer sítés a 
sümegi önkormányzat épületeinél elnevezés  projekt 

II.3.13) További információ 

 

II.4.1) Elnevezés: Vállalkozási szerz dés, az „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél 
– TOP-3.2.1” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése – A Ramassetter Vince 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola energetikai korszer sítése  

Rész 
száma: 3. 

II.4.2) További CPV-kód(ok):  

 CPV-kód: 45350000-5  Gépészeti szerelések 

További: 09331000-8 Napelemek 

45315300-1 Villamos hálózati szerelés 

II.4.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, Árpád u. 3-5. (Sümeg belterület 431/2 hrsz.) 

II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A RAMASSETTER VINCE ÁLTALÁNOS ISKOLA (431/2 hrsz.) esetében 45 kW napelem kiépítése 



6 
 

  
Az elvégzend  feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott M szaki 
Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. 

II.4.5) Értékelési szempontok 

Az ajánlatkér  a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvez bb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) c) 
pontja) az alábbi részszempontok alapján: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 
2. A III.1.3) M2b.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 

projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

2.  Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / 
Súlyszám: 10 

  

II.4.6) Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: . Pénznem: HUF[ ][ ][ ] 

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

II.4.7) A szerz dés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer id tartama 

Id tartam hónapban: vagy napban:  

 

vagy Kezdés: 2018.01.22. / Befejezés: 2018.09.30.  

A szerz dés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása: - 

II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szerepl k számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szerepl k tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem 

II.4.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen x nem Opciók leírása: 

II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú, Energetikai korszer sítés a 
sümegi önkormányzat épületeinél elnevezés  projekt 

II.4.13) További információ 

 

II.4.1) Elnevezés: Vállalkozási szerz dés, az „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél 
– TOP-3.2.1” cím  pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése – A Kompanik Zsófia Óvoda és 
Bölcs de energetikai korszer sítése  

Rész 
száma: 4. 

II.4.2) További CPV-kód(ok):  

 CPV-kód: 45350000-5  Gépészeti szerelések 
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További: 09331000-8 Napelemek 

45315300-1 Villamos hálózati szerelés 

II.4.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, Rendeki u. 1. (Sümeg belterület 23 hrsz.) 

II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCS DE (23 hrsz.) esetében 21 kW napelem kiépítése 

  
Az elvégzend  feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott M szaki 
Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. 

II.4.5) Értékelési szempontok 

Az ajánlatkér  a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvez bb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) c) 
pontja) az alábbi részszempontok alapján: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 
2. A III.1.3) M2b.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 

projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

2.  Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / 
Súlyszám: 10 

  

II.4.6) Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: . Pénznem: HUF[ ][ ][ ] 

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

II.4.7) A szerz dés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer id tartama 

Id tartam hónapban: vagy napban:  

 

vagy Kezdés: 2018.01.22. / Befejezés: 2018.09.30.  

A szerz dés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása: - 

II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szerepl k számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szerepl k tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem 

II.4.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen x nem Opciók leírása: 

II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú, Energetikai korszer sítés a 
sümegi önkormányzat épületeinél elnevezés  projekt 
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II.4.13) További információ 

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m szaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

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

A kizáró okok felsorolása mind a 4 rész tekintetében:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattev  (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattev  sem), alvállalkozó, és nem vehet részt 
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban 
Ajánlatkér  kizárja az eljárásból azon ajánlattev t, , azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vev  
szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása mind a 4 rész tekintetében:  

1) Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattev nek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 
ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)  17. 
§ (1) bekezdés szerint egyszer  nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban el írt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkér  köteles elfogadni, ha az ajánlattev  a Kr. 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy 
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkér  által a kizáró okok és 
az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattev  felel. 

2) Az ajánlattev , az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet 
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok. 

3) Ajánlatkér  a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellen rzi. 
4) A kizáró okok tekintetében az ajánlattev k, alvállalkozók, valamint az ajánlattev k által az alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás 
feladásának napjánál. 

 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlatkér  a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír el  
gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt egyik rész 
tekintetében sem. 

 
 

III.1.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Minden rész tekintetében: 

Ajánlattev nek az alkalmassági követelmények el zetes 
igazolása körében a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtania, melyben arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni.  
Ajánlattev nek az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, jelen pontban el írt 
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények igazolására 
az ajánlatkér  69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattev , ha nem rendelkezik: 
 
M/1/a. Az els  rész tekintetében: az ajánlattételi 
felhívás megküldését l visszafelé számított öt évben 
(60 hónapban) teljesített, legfeljebb 2 szerz désb l 
származó, legalább összesen legalább 500 m2 bruttó 
terület , befejezett (m szaki átadás-átvétellel lezárt) 
homlokzati h szigetelésre vonatkozó referenciával. 
 
M/1/b. A második és harmadik rész tekintetében: az 
ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé 
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benyújtani. 
 
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldését l visszafelé számított megel  öt év (60 hónap) 
legjelent sebb, a vizsgált id szak alatt befejezett, de legfeljebb 
nyolc éven belül megkezdett építési beruházásainak 
ismertetése. A Kr. 23. § bekezdés alapján az alkalmassági 
követelménynek való megfelelést a szerz dést köt  másik fél 
által adott igazolással lehet igazolni. A referenciaigazolásnak 
tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 

- az építési beruházás tárgya, mennyisége ((feltüntetve 
azon adatokat, amelyekb l az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés megállapítható));  

- a teljesítés ideje [kezd  és befejez  id pontját (év, 
hónap, nap)]; 

-  a  szerz dést  köt  másik  fél  megnevezése,  címe;  
információt nyújtó személy neve, elérhet sége 
(telefonszám vagy e-mail cím);  

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az el írásoknak és a 
szerz désnek megfelel en történt-e 

 

M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § 
(4)  bekezdése  és  a  Kr.  21.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  
ajánlattev  nyilatkozata azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti 
megfelel  pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattev  be 
kíván vonni a teljesítésbe. 

Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága 
igazolható: 

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi 
kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen 
esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési 
utat, ahol az adott jogosultság ellen rizhet . Az elektronikus 
nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkér  
ellen rzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban 
szereplés nem ellen rizhet , úgy a jogosultság érvényességét 
igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszer  
másolatban történ  benyújtásával köteles ajánlattev  igazolni. 
További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. 
pont nem irányadó). 

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített 
magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy 
csatolandó az el írt végzettséget vagy képzettséget igazoló 
iskolai oklevél másolata és az el írt szakmai gyakorlatot 
alátámasztó önéletrajz saját kez leg aláírt példánya. A szakmai 
gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi 
részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, 
tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezd  és befejez  
ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan 
részletezettség nek kell lennie, hogy az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés egyértelm en 
megállapítható legyen.  

számított öt évben (60 hónapban) teljesített, 
legfeljebb 2 szerz désb l származó, legalább 
összesen 30 kW teljesítmény  (m szaki átadás-
átvétellel lezárt) napelem kiépítésére vonatkozó 
referenciával. 
 
M/1/d. A negyedik rész tekintetében: az ajánlattételi 
felhívás megküldését l visszafelé számított öt évben 
(60 hónapban) teljesített, legfeljebb 2 szerz désb l 
származó, legalább összesen 15 kW teljesítmény  
(m szaki átadás-átvétellel lezárt) napelem 
kiépítésére vonatkozó referenciával. 
 
 
 
M/2/a.) Az els  rész tekintetében: Alkalmatlan az 
ajánlattev  a szerz dés teljesítésére, ha nem 
rendelkezik  legalább  1  f ,  a  266/2013.  Korm.  
rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel s m szaki vezetés 
fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É 
kategóriájú felel s m szaki vezet i jogosultsággal 
(vagy ennek megfelel  hatályos átsorolás el tti) vagy 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti 
jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy 
képzettséggel és szakmai gyakorlati id vel 
rendelkez  szakemberrel.  
 
 
 
M/2/b.) A második, harmadik és negyedik rész 
tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattev  a szerz dés 
teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 f , a 
266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel s 

szaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja 
„Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú 
felel s m szaki vezet i jogosultsággal (vagy ennek 
megfelel  hatályos átsorolás el tti) vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti 
jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy 
képzettséggel és szakmai gyakorlati id vel 
rendelkez  szakemberrel. 
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Ajánlattev nek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek 
mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban 
meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel id pontjában mely 
szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott 
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az 
ajánlatban. Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia szükséges 
továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott 
szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott 
jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a 
Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a 
szerz dés megkötésekor, illet leg a szerz dés teljes 
id tartama alatt. El bbiek egyben a szerz déskötés feltételeit 
is képezik. Az ajánlattev nek nyilatkozattétellel kell tudomásul 
vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember esetében 
megállapítható, hogy az el írt jogosultsággal nem rendelkezik 
legkés bb a szerz dés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-
vétel elmaradása az ajánlattev  szerz déskötést l való 
visszalépésének min sül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, 
melynek következtében a második legkedvez bb ajánlatot 
nyújtó ajánlattev vel köti meg ajánlatkér  a szerz dést, 
feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.  

 
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az el írt M.1. és M.2. 
követelménynek közös ajánlattev k együttesen is 
megfelelhetnek. 
Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt 
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet er forrására vagy arra is 
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy 
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez 
szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés 
teljesítésének id tartama alatt. 
A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében 
azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt 
vesz a szerz dés teljesítésében, az ajánlatkér  a szerz dés 
teljesítése során ellen rzi, hogy a teljesítésbe történ  bevonás 
mértéke megfelel-e. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott min sített 
ajánlattev k hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – 
bizonyítja, hogy ajánlattev  megfelel az adott alkalmassági 
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követelménynek, a min sített ajánlattev k elektronikusan 
elérhet  hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattev  
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattev k hivatalos listáját vezet  szervezett l származó 
jegyzék  szerinti  igazolást  is  elfogad ajánlatkér  a  21.  §  (1)–(3)  
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is 
irányadó. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkér k esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk 2 

 A szerz dés védett m helyek és olyan gazdasági szerepl k számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal él  vagy 
hátrányos helyzet  személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerz dés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

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

III.1.6) A szerz dés biztosítékai mind a 4 rész tekintetében:  

1) Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattev ként szerz  fél a vállalkozási szerz désben meghatározottak szerint, a 
nyertes ajánlattev ként szerz  félnek olyan okból történ  késedelmes teljesítése esetére, amelyért felel s, 
késedelmi  kötbért  köteles  fizetni.  A  késedelmi  kötbér  mértéke  a  késedelem els  4  napján  nettó  vállalkozói  díj  0,1% 
/naptári nap, a késedelem 5. napjától 0,5%/naptári nap, de összesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke a maximumot eléri, az ajánlatkér  a szerz dést azonnali hatállyal 
felmondhatja, illet leg attól elállhat, és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért érvényesíthet. Nyertes 
ajánlattev  késedelembe esik akkor is, ha a végleges átadás-átvételi eljárás határid ben megkezd dik, azonban a 
végleges átadás-átvételi eljárás lezárásakor ajánlatkér  a munkák átvételét – azok rendeltetésszer  használatát gátló 
hibáira, illetve hiányosságaira tekintettel – elutasítja. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 

2) Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattev ként szerz  fél a vállalkozási szerz désben meghatározottak szerint, 
nyertes ajánlattev ként szerz  félnek olyan okból történ  hibás teljesítése esetére, amelyért felel s, hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke – amennyiben a hiba a végleges átadás-átvételi 
eljárás id pontjában is fennáll, illetve a hiba nem javítható – a hibás munka értékének 10%-a. A hibás munka értékét 
az árazott költségvetés alapulvételével kell megállapítani. A hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség helyett 
ajánlatkér  a hibás teljesítés egyéb jogkövetkezményeit is alkalmazhatja, valamint kártérítési igénnyel is élhet.  

3) Teljesítés elmaradására kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): Nyertes ajánlattev ként szerz  fél a vállalkozási 
szerz désben meghatározottak szerint, teljesítés elmaradására kikötött kötbér fizetésére kötelezett, amennyiben 
nyertes  ajánlattev ként  szerz  fél  érdekkörébe  tartozó  bármely  olyan  ok,  amelyért  felel s,  a  szerz dés  
meghiúsulását/megsz nését eredményezi, ideértve a maximális mértéket meghaladó késedelem esetét is. A teljesítés 
elmaradására kikötött kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. Késedelem miatti meghiúsulás esetén, a meghiúsulási kötbér követelése kizárja a 
késedelmi kötbér követelését. 

4) Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattev ként szerz  fél a szerz dés teljesítésével (átadás-átvételi eljárás) 
egyidej leg köteles a szerz dés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1%-ának megfelel  
összeg , a szerz dés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát nyújtani. A szerz dés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények biztosítékának a jótállási id tartam végéig kell érvényesnek lennie. Ajánlatkér  egyszeri biztosíték 
nyújtását írja el . 

A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerint az ajánlattev  választása szerint teljesíthet  óvadékként az 
el írt pénzösszegnek az ajánlatkér ként szerz  fél fizetési számlájára történ  befizetésével (átutalásával), bank vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizet  kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz dés alapján kiállított 
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– készfizet  kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A biztosíték garancia formájában történ  biztosítása esetén, a garancia kedvezményezettje Ajánlatkér , és azt egy 
Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki. A biztosíték 
készfizet  kezesség, vagy készfizet  kötelezettségvállalást tartalmazó kötelezvény formájában történ  biztosítása 
esetén annak kedvezményezettje az Ajánlatkér , és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató 
biztosítónak/banknak kell kibocsátania. Amennyiben a biztosítékot Ajánlattev  bankgarancia, biztosítási szerz dés 
alapján kiállított - készfizet  kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy banki készfizet  kezesség formájában 
nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemz kkel együttesen kell rendelkeznie: 

- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; 
- azonnali (a kedvezményezett els  írásbeli felszólításának kézhezvételét l számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon 
belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 
- visszavonhatatlan; 
- határozott idej  (szükség esetén meg kell hosszabbítani); 
- kedvezményezettként Ajánlatkér  van megjelölve; 
- Ajánlattev  nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát Ajánlatkér nek, amelyre 
vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány csatolása szükséges. 
 
Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a biztosítékok határid re 
történ  nyújtására vonatkozóan. 
 
A jótállás id tartama: 24 hónap + az ajánlattev  által vállalt kiterjesztett jótállási id tartam, amelyek együttesen 
képezik a szerz déses teljeskör  jótállás id tartamát. 

A jótállás kezd  id pontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének az id pontja. 

 

 A szerz dést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes el írásokat a közbeszerzési dokumentumok 
részeként rendelkezésre bocsátott szerz déstervezet tartalmazza. 

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

Mind a 4 rész tekintetében:  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: Magyar Forint (HUF). 
 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerz dés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerz dés finanszírozása a TOP-3.2.1-15-
VE1-2016-00015 azonosító számú, „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél” elnevezés  projekt  
cím  pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban és 
saját forrásból, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A 
finanszírozás formája utófinanszírozás.  A támogatáson felüli részt Ajánlatkér  saját forrásból finanszírozza. 

Ajánlatkér  el leg igénybevételének lehet ségét biztosítja a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésének megfelel en. Az el leg 
mértéke a szerz désben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes vállalkozói díj 15%-
ának megfelel  összeg.  
 
A nyertes ajánlattev  a szerz déses feladatok teljeskör  és szerz désszer  teljesítését – az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapján - a teljesítés igazolását követ en az követ en 3 db 
részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult az alábbiak szerint: 

 

Készültségi fok  Összeg 

25% (sikeres m szaki szemle alapján 
igazoltan) 

A nettó vállalkozói díj 25%-a + ÁFA 

50% (sikeres m szaki szemle alapján A nettó vállalkozói díj 25%-a + ÁFA 
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igazoltan) 

75% (sikeres m szaki szemle alapján 
igazoltan) 

A nettó vállalkozói díj 25%-a +ÁFA 

100% (sikeres végleges átadás-átvételi 
eljárás alapján igazoltan) 

A nettó vállalkozói díj 25%-a +ÁFA 

 
A számlák kiállításának feltétele az adott készültségi fok Ajánlatkér  által történ  (m szaki szemle vagy átadás-átvételi 
eljárás) elfogadása, valamint a teljesítésigazolás Ajánlatkér  által történ  kiállítása. Az egyes készültségi fokokat az 
ajánlat részeként benyújtott m szaki-pénzügyi ütemterv rögzíti. Az el leget a végszámla összegéb l kell levonni. 
 
A kifizetés rendje: 
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. §-ának (1)-(3), (5) bekezdésével, továbbá a Polgári Törvénykönyvr l szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdésével összhangban, a szerz désszer  és a 
jogszabályoknak megfelel  (rész)számla ajánlatkér höz való beérkezését l számított 30 naptári napon belül 
átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 
- 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 
- 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 
- az épít ipari kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy jelen megkötend  
szerz dés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák 

Ajánlatkér  késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó. 
 
 
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes el írásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre 
bocsátott szerz déstervezet tartalmazza. 

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

Ajánlatkér  kizárja a nyertes ajánlattev (k) számára a szerz dés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

 

III.2) A szerz déssel kapcsolatos feltételek 2 

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történ  hivatkozás: 

III.2.2) A szerz dés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerz dés teljesítésében közrem köd  személyekkel kapcsolatos információ 

X Az ajánlattev knek közölniük kell a szerz dés teljesítésében közrem köd  személyek nevét és szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkér k esetében) 

X Kbt. 115.§ szerinti eljárás a  
nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával 

(közszolgáltató ajánlatkér k esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 
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 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattev vel 

 Keretmegállapodás több ajánlattev vel 

A keretmegállapodás résztvev inek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerz k is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkér k esetében a négy évet meghaladó id tartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkér k esetében a nyolc évet meghaladó id tartam indokolása: 

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

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

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

 Ajánlatkér  fenntartja a jogot arra, hogy a szerz dést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésr l: 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határid  

Dátum: 2017. december 18. Helyi id : 10:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkez k részére történ  megküldésének tervezett 
napja 4(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 

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

Az ajánlati kötöttség végs  dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az id tartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határid  lejártától számítva) 
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2017. december 18. Helyi id : 10:00 Hely: Sümeg Város Önkormányzata (8330 Sümeg, Béke tér 7.) 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. 
A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdései szerint történik. 

 

VI. szakasz: Kiegészít  információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétl  jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétl  jelleg   igen x nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

x A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

 Ajánlatkér  felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellen rzési körén kívül es , bizonytalan jöv beli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határid  
lejártát követ en következik be. 

Ajánlatkér  ellen rzési körén kívül es , bizonytalan jöv beli esemény meghatározása:  

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

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkér  fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészít  tájékoztatást ajánlatkér  konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció id pontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 X   Ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt 
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szerepl  gazdasági szerepl  esetében 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szerepl  gazdasági szerepl  hiánypótlással történ  eljárásba bevonása 
esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen  nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, amennyiben 
a hiánypótlás során új gazdasági szerepl t vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szerepl re tekintettel 
szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkér  ezen új gazdasági szerepl  vonatkozásában egy alkalommal 
rendel el hiánypótlást. 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében  

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

Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 
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 Ajánlatkér  rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerz dések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerz déskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 
kerül: 

Értékelési szempontok: 

Az els  rész tekintetében: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 

2. A III.1.3) M2a.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 
projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

3. Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / Súlyszám: 
10 

Az második, harmadik és negyedik rész tekintetében: 

1. Egyösszeg  nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF) súlyszám: 70 

2. A III.1.3) M2b.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési 
projektekben szerzett tapasztalata (hónap), súlyszám: 20 

3. Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) / Súlyszám: 
10 

Minden rész esetén: 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 0-10. 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: 

  
Ajánlatkér  az 1. részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont vonatkozásában 
egyenes arányosítás. 
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála fels  határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. részszempont vonatkozásában az értékelési szempontonként az el bbiek szerint ajánlatban megjelölt M2.) pont 
szerinti szakember építési projektekben szerzett tapasztalata (hónap, melyben közrem ködött) kerül értékelésre. 
 
Amennyiben ajánlattev  által megajánlott szakember nem rendelkezik építési projektekben szerzett tapasztalattal (ez 
esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattev  az adott 
szakemberre vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján el írja, hogy a 24 hónap vagy 
attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. 
 
A szakember esetében az adott építési beruházás kivitelezési tevékenységének helyszíni irányítására, felügyeletére 
vonatkozó tevékenységet fogadja el az ajánlatkér  a szakmai tapasztalat igazolása tekintetében, azzal, hogy hogy az 
id ben párhuzamos tevékenységek id tartama csak egyszer számít bele az adott szakember tapasztalati idejébe.  
Ajánlatkér  a felolvasólapon megajánlott szakmai tapasztalatot – kivéve, ha annak értéke „0”, azaz nulla – szintén a 
III.1.3) M2.) pontja szerint csatolt szakmai önéletrajz alapján vizsgálja, ezért szakmai többlet tapasztalat megajánlása 
esetén az önéletrajznak a megajánlott tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot ennek figyelembevételével 
kell elkészíteni. 
 
A 3. részszempont esetében a kötelez en el írt 24 hónap jótálláson felül vállalt kiterjesztett jótállási id tartam kerül 
értékelésre. 
Amennyiben ajánlattev  a kötelez en el írt 24 hónap jótálláson felül kiterjesztett jótállási id tartamot nem vállal (ez 
esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattev  az adott 
részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján el írja, hogy a 48 hónap 
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vagy attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. 
 
A 2. és 3. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: 
P = (Avizsgált / Alegobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála fels  határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Ajánlatkér  az alkalmazott értékelési részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A 
kapott pontok két tizedesjegy pontosságig, lefelé kerekítve kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek 
a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattev nként összesítésre kerülnek. A 
legmagasabb összesített pontszámot elér  ajánlattev  lesz a gazdaságilag legel nyösebb ajánlatot benyújtó 
ajánlattev , míg a második legtöbb összesített pontszámot elér  ajánlattev  a gazdaságilag legel nyösebb ajánlatot 
nyújtó ajánlatot követ  ajánlatot tev . 

Az értékelés részletes módszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

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

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 X Ajánlatkér  a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követ en végzi el. 

 X Ajánlatkér  az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követ en végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

 
1. Formai el írások  

1.1.  Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelel en a cégjegyzésre jogosultak által 
cégszer en aláírva 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról 
készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenérték  formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, 
zárt csomagolásban, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határid  lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: „Energetikai korszer sítés a sümegi önkormányzat épületeinél – 
TOP 3.2.1-15 - ….. rész”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése 
el tt!”. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú 
ajánlatban foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattev k tüntessék fel a következ  
adatokat: ajánlattev  neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. 

1.2.  A dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en egyszer  másolatban kérjük 
benyújtania Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, amelyeknek eredeti példányát kell az 
ajánlathoz csatolni. (Ahol Ajánlatkér  valamely dokumentum egyszer  másolatban történ  benyújtását írja el , az 
eredeti irat benyújtását is elfogadja) 
2. Az ajánlatba, vagy ajánlatkér  felhívására benyújtandó dokumentumok között csatolandó nyilatkozatok 

2.1.  Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, és amelynek 
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 

2.2.  Ajánlattev nek részenként csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 
2.3.  Ajánlattev nek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 
2.4.  Ajánlattev  az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történ  megfelelést. Ajánlatkér  felhívja a t. ajánlattev k figyelmét, hogy m szaki, 
szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattev  más szervezet kapacitására 
támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet köteles csatolni olyan szerz déses vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források 
rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt, illetve a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy 
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ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz dés teljesítésében. 
2.5.  Amennyiben ajánlattev  a jelen felhívás III.1.3. pont a) pontjában el írt alkalmassági feltételt olyan 

szolgáltatással kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, 
Ajánlatkér  azt a szolgáltatást fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját 
hányadban kielégíti az el írt feltételt (kérjük, emiatt az szolgáltatás bemutatásánál adják meg a saját 
teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges mennyiségi egységben. 

2.6.  Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az ajánlatához csatolni kell 
az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot tett jogi 
személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) 
bekezdésének megfelel en elkészített aláírás mintáját egyszer  másolatban (vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az 
ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást adó személyek aláírási 
címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelel ) egyszer  másolatban csatolandó. 
Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a 
cég képviseletére feljogosított tisztségvisel  által adott teljes bizonyító erej  magánokiratba foglalt 
meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 

2.7.  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van 
folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattev  
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. 

2.8.  Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésr l, az eljárás során az ajánlattev  
tudomására jutott információk megtartásáról. 

2.9. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti, nyomtatott példánnyal mindenben 
megegyezik. 

2.10. Árazott költségvetés: Ajánlattev  köteles az ajánlati árat - az Ajánlatkér  által a M szaki 
Dokumentáció körében rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést beárazva - részletezve is 
benyújtani. Ajánlattev nek a költségvetés minden sorát ki kell töltenie. A beárazott költségvetést a 
papíralapú ajánlatba kinyomtatva és a végén cégszer en aláírva, az elektronikus másolati 
példányokba pedig szerkeszthet  Excel formátumban is kell csatolni. A rendelkezésre bocsátott 
szerkeszthet  formátumú árazatlan költségvetési kiírás szövegébe és mennyiségeibe belejavítani 
nem szabad.  

2.11. Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § bekezdése alapján a nyertes ajánlattev nek 
legkés bb a szerz déskötés (mind a 4 szerz dés tekintetében)  

2.12. id pontjára rendelkeznie kell minimum 10.000.000,- Ft/kár, valamint 30.000.000.- Ft/év 
biztosítási összegben a szerz dés szerinti szolgáltatásokat is lefed  érvényes felel sségbiztosítással. 
Ajánlattev nek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkés bb a szerz déskötés 
id pontjára érvényes felel sségbiztosítási szerz dést fog kötni, vagy meglév  felel sségbiztosítását a 
szerz dés tárgyára kiterjeszti. 
 

3. Egyéb információk 
3.1.  Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 

ajánlattev nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell 
töltenie A Közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók és közzé nem tehet k, de közös 
ajánlattétel esetén elegend , ha a Közbeszerzési dokumentumokat az egyik ajánlattev  eléri. [Kbt. 
57. § (2)]. 

3.2. Helyszíni bejárás: Ajánlatkér  lehet séget biztosít arra, hogy a gazdasági szerepl k helyszíni bejárás 
keretében megtekintsék a teljesítéssel érintett helyszínt. A helyszíni bejáráson való részvétel minden 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  saját felel ssége. A helyszíni bejárásról Ajánlatkér  
jegyz könyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 (öt) napon belül megküld 
valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl nek. 
A helyszíni bejárás id pontja:  
2017. december 7. 09:00 óra (helyszín: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.) 
2017. december 7. 10:00 óra (helyszín: 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.) 
2017. december 7. 11:00 óra (helyszín: 8330 Sümeg, Árpád u. 3-5.) 
2017. december 7. 12:00 óra (helyszín: 8330 Sümeg, Rendeki u. 1.) 

3.3.  Felhívjuk az ajánlattev  figyelmét a Kbt. 44-45. §-ában foglaltakra. 
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