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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45262710-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A feladatok megvalósítása műszakilag rendkívül szorosan összefügg egymással, a feladatok egymásra épülő munkálatokat jelentenek, 
amelyek időbeli összehangolása különböző ajánlattevők esetén nem lenne megvalósítható külön szerződések formájában,

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. sz. alatti (875. hrsz.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:210vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45262710-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

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

Szabadidő, kultúra és vallás

Építési beruházás

Celldömölk apátsági épület - restaurálás

Vállalkozási szerződés „Celldömölk apátsági épület befejező munkái – restaurálás” tárgyban A celldömölki egykori bencés apátsági 
kolostor refektóriumában található barokk falképek és az I. emeleti tondóképek restaurálása. Az eljárás tárgyát képező faképek és 
tondóképek a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemlékeknek tekintendők.

Celldömölk apátsági épület befejező munkái - resta
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Vállalkozási szerződés „Celldömölk apátsági épület befejező munkái – restaurálás” tárgyban A celldömölki egykori bencés apátsági 
kolostor refektóriumában található barokk falképek és az I. emeleti tondóképek restaurálása. Az eljárás tárgyát képező faképek és 
tondóképek a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemlékeknek tekintendők. A refektórium restaurálási 
feladatai A helyreállított teremrész megjelenéséhez, minőségéhez teljes mértékben igazodni kell a még restaurálatlan felületeken, 
hogy a terem zavartalan egységessége megteremtődhessen. Ennek érdekében a restaurálás szükséges műszaki tartalma az alábbi: - Az
átvételi állapot fotódokumentálása, fotótechnikai vizsgálatokkal kiegészítve. - A barokk rétegen lévő átfestések, meszelések 
mechanikus eltávolítása, a falképegyüttes teljes feltárása. - Az eredeti réteg száraz- és nedves tisztítása. - A későbbi cementes és 
gipszes kötőanyagú vakolatjavítások kivésése, majd a teljes felület tömítése (szükség szerint a falazat javításával együtt), a felszíni 
hiányosságok pótlása és felületi strukturálása, majd glettelése. - A festékréteg konszolidálása. - A meglévő eredeti részletek aláfestése,
retusálása, kiegészítése. - Az elpusztult részek az eredeti szintjén történő rekonstrukciós festése. - A 4db végfali és a 3db mennyezeti 
tondókép és stukkókeret teljes rekonstrukciója (148 m2). - A restaurálást összefoglaló írott- , fényképes- és grafikus restaurálási 
dokumentáció összeállítása. Az emeleti tondóképek (10 db) restaurálási feladatai (részleges restaurálás) - Az átvételi állapot 
fotódokumentálása, fotótechnikai vizsgálatokkal kiegészítve. - Az 1930-as évek elején készült olajszekkót elfedő átfestésrétegek 
eltávolítása, a képfelület teljes feltárása. - A megőrzendő festékrétegek feltárást kísérő konszolidálása (mélységi konzerválással). - A 
feltárt képfelület festékrétegének képoldali konszolidálása (felszíni konzerválása). - A képfelület oldószeres és nedves feltárása. - A 
képfelszín hiányainak síkba illeszkedő tömítése. - A barokk tondókeretek formai kiegészítése és tömítése. - A restaurálást összefoglaló 
írott- , fényképes- és grafikus restaurálási dokumentáció összeállítása. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a 
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. A teljes mennyiséggel kapcsolatos 
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. sz. alatti (875. hrsz.)

Igen

Igen

: A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2. restaurátor szakember 20 hónapot 
megahaladó szakmai gyakorlatának időtartama hónapban (A Kbt. 77. § (1) 
bekezdés alapján maximum 30 hónap)

30

Nem

Igen

210

Nem
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt.

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

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) K. r. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya 
alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.
) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, figyelemmel a 2018. január 01. napjától hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában foglaltakra az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak 
az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges 
tulajdonosra kell kiterjednie. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának 
újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. Alvállalkozó és – adott esetben – az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X.30.) K. r. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az EKR rendszerben található úrlap kitöltésével kell csatolni. Az ajánlattevőnek az EKR 
rendszerben található űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. 
§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzésieljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághozbenyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az 
ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdése szerint jár el.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok 
fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 27.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A teljesítési határidő kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban megjelölt időtartam a sikeres átadás-átvétel véghatárideje; a 
végteljesítést követően esedékes kötelezettségek (pl. végszámla ellenértékének kifizetése, jótállási kötelezettségek teljesítése) 
időtartamát nem tartalmazza.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Ajánlatkérő a 
szerződés a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6), (7) és (8) bekezdését és a 322/205. (X.30.) Kormányrendelet 19. fejezetét. A részletes 
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme HUF. Ajánlatkérő 100 % 
mértékű vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. A támogatási szerződés 
azonosítója: 207113/0088 NKA; támogató: Nemzeti Kulturális Alap, EGYH-KCP-15-P-0140, EGYH-KCP-15-P-0149 ( Emberi Erőforrások
Minisztériuma ). Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat számítható fel. Ajánlatkérő legfeljebb a 
nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegű előleget fizet; az előleg visszafizetési biztosítékra a III.1.4) pontban foglaltak 
irányadók.

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

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a késedelmes naponként, de maximum 15 %. A nyertes ajánlat 
szerinti szakember rendelkezésre állásának elmaradása esetén fizetendő kötbér, melynek mértéke 20.000,- Ft/érintett nap, de 
maximum 600.000,- Ft. Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 60 hónap (ezt meghaladó gyártói jótállás esetén ennél hosszabb 
idő a teljesítéséhez felhasznált, beépített, beszerelt anyag, termék, berendezés, alkatrész vonatkozásában. Teljesítési és jóteljesítési 
biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a teljes nettó ellenszolgáltatás 5-5 %-ának megfelelő összegben. 
Előleg-visszafizetési biztosíték az igényelt előleg és a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a különbözete erejéig a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formában.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított
60 hónapban) nem rendelkezik olyan, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, műemléki védelem alá eső falkép 
és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy falkép és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozó referenciával, amely 
legalább 80 négyzetméter műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá 
eső falkép és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozott. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimálisan az 
alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt restaurátor szakemberrel 1 fő restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész vagy okleveles 
restaurátor vagy okleveles iparművészeti tárgyrestaurátor szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel, továbbá 
minimálisan 20 hónap műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső 
falkép és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozó szakmai tapasztalattal. A gyakorlati idő számítása során össze kell adni a 
gyakorlati napok számát, majd el kell osztani 30-al, és ennek az egész részét lehet figyelembe venni gyakorlati időként.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek (az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges). Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az 
ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az 
alábbiak szerint: M/1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) befejezett, de 
legfeljebb a visszafelé számított 8 évben (azaz visszafelé számított 96 hónapban) megkezdett, műemléki védelem alá eső falkép és/vagy
festett faldekoráció restaurálására és/vagy műemléki védelem alá eső falkép és/vagy festett faldekoráció kutatására vonatkozó építési 
beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti formában (a szerződéstkötő másik fél által aláírt 
igazolással) igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:  a szerződést kötő másik fél neve  kapcsolattartó személy neve és 
elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)  a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap 
pontossággal)  teljesítés helye  a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés, de minimum a négyzetméter adatok megadása),  nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt.  ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a 
teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése). Ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 
egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ha az alkalmasság igazolásához nem 
Magyarországon teljesített korábbi szolgáltatás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy 
azzal egyenértékű besorolást kell érteni. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell 
vonatkozniuk. M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe 
bevonni kívánt restaurátor szakembernek a megnevezését, végzettségének ismertetését, valamint szakmai tapasztalatának 
ismertetését, aki (amely) a teljesítés során bevonásra kerül. Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
megfelel az M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdések alapján az eljárás eredményéről 
szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt felhívja az igazolások benyújtására. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak 
irányadók. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint jár el.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.



EKR000481212018

1.Az azonosítója: EKR000481212018 Az ajánlatot az EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kell benyújtani az 
ajánlattételi felhívás IV.II.2) pontja szerint. 2.Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti 
tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és a 424/2017.(X.19.)K.r. (EKR r.) szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az 
EKR-ben, az I.3. pont szerinti elérhetőségen. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó. 3. Az eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők (GSZ) tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott GSZ-ek közösen nem tehetnek 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.10.03 14:00

HU

60

2018.10.03 16:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Somogyi Márton egyéni 
vállalkozó

Magyarország, 1087 
BUDAPEST Kerepesi Út 1

. 1/8

Tel.: +36 303171924
Email: somogyimarton@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Heitler András egyéni 
vállalkozó

Magyarország, 9700 
Szombathely Szabó 

Miklós Utca 6.

Tel.: +36 304018769
Email: aheitler@hotmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

VVV-Art Művészeti 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 2045 
Törökbálint Baross utca 

25

Tel.: +36 202346972
Email: dalosviktoria@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.09.18

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott GSZ jogosult közösen ajánlatot tenni olyan GSZ-el, amelynek az AK nem küldött ajánlattételi 
felhívást. 4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát az erre szolgáló űrlap 
kitöltésével. 5.Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal (Kbt.
66.§ (5) bek.). AK előírja, hogy az ajánlatban (űrlapon) meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. [Kbt.66.§ (6) a)-b)] Ha AT a teljesítéshez nem vesz igénybe AV-t, vagy igénybe vesz 
ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell. 6.AT-nak (
űrlapon) a Kbt.67.§(4)bek. szerint is nyilatkoznia kell 7.A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel AT az ajánlatban (űrlapon) 
nyilatkozni köteles arról hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 8.AK az alkalmassági feltételeket (és 
azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban 
határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)]. 9.Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§ (2) c) pontja szerinti legjobb 
ár-érték arány, figyelemmel az alábbiakra. A nettó ajánlati ár tekintetében pozitív egész szám ajánlható, a nem pozitív, nulla, 
vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. Az 2. részszempont esetében csak 0 és pozitív egész szám
ajánlható, a negatív , vagy nem egész számú megajánlás az ajánlat érvénytelenségét okozza. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
ajánlatkérő a 30 hónapot meghaladó megajánlásokat egyaránt a maximális pontszámmal értékeli. Az értékelési szempontok 
részletes leírását az AF KIEGÉSZÍTÉS „Az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjának kiegészítése” pont tartalmazza. 10.AK nem 
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 11. AK felelősségbiztosítás meglétét írja elő. 12. 
A II.1.7 pont kiegészítése: A feladatok megvalósítása műszakilag rendkívül szorosan összefügg egymással, a feladatok egymásra 
épülő munkálatokat jelentenek, amelyek időbeli összehangolása különböző ajánlattevők esetén nem lenne megvalósítható külön 
szerződések formájában, továbbá ugyanezen okokból az ajánlatkérő oldalán az esetleges garanciális igények érvényesítését is 
rendkívüli módon megnehezítené ha az egyes feladatokat nem ugyanazon vállalkozó végezné el. 13. FAKSZ: Molnár Zita (
lajstromszám: 00173)
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Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

KARIARTIDA KFT.
Magyarország, 1025 

Budapest Berkenye Utca 
4.

Tel.: +36 204540332
Email: annamaria.bakacs@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Gyarmati és Társai 
Mérnöki és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 9700 
Szombathely Domonkos 

Utca 4.

Tel.: +36 209933763
Email: gyarmati.a@

hotmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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