ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás
[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u. 11.
Város/Község Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon:+36 85550333
Címzett: Mészáros Miklós polgármester
E-mail: balatonboglar@somogy.hu
Fax:+36 85350469
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonboglar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
[] Központi szintű

[] Közszolgáltató

[X] Regionális/helyi szintű

[] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[] Közjogi szervezet

[] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[X] Általános közszolgáltatások
[] Honvédelem
[] Közrend és biztonság
[] Környezetvédelem
[] Gazdasági és pénzügyek
[] Egészségügy

[] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[] Szociális védelem
[] Szabadidő, kultúra és vallás
[] Oktatás
[] Egyéb (nevezze meg):

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[] Vasúti szolgáltatások

[] Villamos energia
[] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
[] Víz
[] Postai szolgáltatások

[] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások
[] Kikötői tevékenységek
[] Repülőtéri tevékenységek
[] Egyéb (nevezze meg):

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Balatonboglár Önkormányzata középületeinek korszerűsítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás
[x] Kivitelezés
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
A teljesítés helye:
Balatonboglár, Erzsébet u. 10.
Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Balatonboglár, Árpád u. 14.
NUTS-kód: HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás
résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Balatonboglár Város területén a KEOP-5.7.0 kódú pályázat keretén belül a
„Balatonboglár Város Önkormányzata középületeinek korszerűsítése” című projekt keretein belül, a
korszerűtlen energetikai jellemzőkkel és besorolással rendelkező egyes önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai jellemzőinek javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve
nyílászárók cseréjével.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
%
Fő szójegyzék% %
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
45321000-3%
%
További tárgy(ak)%
45261410-1%
%
45421100-5%
%
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a
B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre
[ ] egy vagy több részre
[ ] valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Fischl Ház energetikai korszerűsítése (Balatonboglár, Erzsébet u. 10.):
Nyílászárók bontása. 197,2 m2
Kibontott nyílászárók és párkányok elszállítása szeméttelepre. 1 klt
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15W/m2K, 75*200 ablak 4 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 45*200ablak 8 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*200 ablak 13 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 130*320 bej. Ajtó 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 300*200 ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*90 ablak 8 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 110*200 ablak 8 db
Belső oldalon takarólécek elhelyezése 569 m
Spalettok javítása és festése belső oldalon 1 klt
Konyha-étkezde energetikai korszerűsítése (Balatonboglár, Árpád u. 14.)
Homlokzati állvány készítése ( összerakás- szétszedés, terep helyreállítás) ideiglenes kikötésekkel,
szintenkénti pallóterítéssel, lábdeszkával, korláttal, kétpallós kivitelben 40,00 mm magasságig, az
építési terület lehatárolásával, a szükséges figyelmeztető és információs táblákkal, bejáratók felett
védőtetővel. 1200 m2
Attikafalak kétvízorros fémlemez fallefedéseinek bontása, 50 cm-es kiterített szélességig. 145,7 m
A hőszigetelés vastagsághoz igazított méretű, vízcseppentővel kialakított, alumínium kezdősín
szerelése, 30 cm- ként hátszerkezethez való dűbelezéssel, valamint ragasztóba való ágyazással.
150 m
2 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
EPS anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK), ablak béleleten 250 m2
5 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK),erkélyek mennyezetén 120 m2
10cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK) 980 m2
8 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK) 0 m2
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot
pihentetett, kőzetgyapot anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető €
homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 110 m2
A hőszigetelő táblák mechanikus rögzítése tárcsás műanyag dűbellel, általános felületen 6 db/m2, a
széleken és a sarkokon 8 db/m2 mennyiséggel, falon, ablakbélletben, födémen. 8700 db
4 mm rácsosztású (lyukbőségű) műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségkiegyenlítő réteg, 10 cm- es átfedéssel, fektetve, beágyazva 1500 N/5 cm húzószilárdsági
értékkel, falon, ablakbélletben. 300 m2
Alapozó vakolati réteg a nemesvakolat tapadásának elősegítésére és a szívóképesség
kiegyenlítésére, 0,25 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben, födémen. 1549 m2
Homlokzati nemesvakolat felhordása, 1,5 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, dörzsölt kivitelű
vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben. 1549 m2
Attikafalak kétvízorros fallefedéseinek kialakítása, 80 cm-es kiterített szélességig, legalább 8 cm- es
vízorrokkal, 5 %-os befelé lejtéssel, horganylemezből, 20 cm-ként, az attikafalhoz dűbelezett rögzítő
szegélyekkel, 6 méterenkénti (középen) dilatálva. 145,7 m
Külső fehér (RAL 9016) porszórt alumínium vízorrós párkányprofil gyártása és elhelyezése 1,5 mm
vastag 200 mm hajlított szélességű az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval.
Ablak beépítés után méret felvétel szükséges. 352 m
A bontott anyag (sitt) elszállítása, lerakása, általános takarítás. 1 klt

Villámhárító rendszer leszerelése homlokzati szigeteléshez és szigetelés utáni visszaépítése a
szükséges anyagpótlással, a szerelés utáni villámvédelmi méréssel és megfelelő minősítésű
vizsgálati jegyzőkönyvvel. 0 klt
Organizációs költségek (Mobil WC, raktárkonténer, közterület foglalása) 1 klt
Homlokzati hidegfalak festése. 56 m2
Lábazati hőszigetelés készítése 5 cm xps lappal, dűbelezve, tapaszba ágyazott dryvit hálóval,
lábazati színvakolattal 150 m2
Pinceszinten mennyezet szigetelése Roockwol Cellingrock 12 vtg kasírozott hőszigetelő lappal,
dűbelezve, lámpatestek le és felszerelésével. 0 m2
Építési törmelék, régi antennák letermelése elszállítása és elhelyezése hulladék lerakóban. 1 klt
Meglévő szigetelés vízszintes síkbeli eltéréseinek javítása, régi szigetelés perforálása 1 klt
Felület kellősítés készítése kellősítővel. 1320 m2
Hőszigetelés 2x10 cm vastag , lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal mechanikus rögzítéssel.
1320 m2
Tető szigetelése Pvc lemez szigeteléssel 1,5 mm vastag Pvc hegeszthető lemezzel. 1320 m2
Kémények, szellőzők tető felépítmények víz elleni szigetelése 25 cm magasságban, szigetelés
rögzítése, lezárása viharléccel, isokittel tömítve. 210 m
Páraszellőzők bontása és beépítése, modifikált bitumenes szigetelő lemez gallérozással. 56 db
Szállítás, daruzás és anyagmozgatási költség. 1 klt
Nyílászárók bontása. 240 m2
Kibontott nyílászárók és párkányok elszállítása szeméttelepre. 1 klt
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 360*330 ablak 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*380ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 270*330 ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 240*240 ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 90*210 ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 100*210 ajtó 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*120 ablak 29 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,1 5W/m2K, 120*240 ablak 43 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 290*210 ablak 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*240 ablak 1 db
Belső oldalon takarólécek elhelyezése 640 m
Spalettok javítása és festése belső oldalon 1 klt
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (Balatonboglár, Erzsébet u. 11.)
Homlokzati állvány készítése ( összerakás- szétszedés, terep helyreállítás) ideiglenes kikötésekkel,
szintenkénti pallóterítéssel, lábdeszkával, korláttal, kétpallós kivitelben 40,00 mm magasságig, az
építési terület lehatárolásával, a szükséges figyelmeztető és információs táblákkal, bejáratók felett
védőtetővel. 1100 m2
Attikafalak kétvízorros fémlemez fallefedéseinek bontása, 50 cm-es kiterített szélességig. 89 m
A hőszigetelés vastagsághoz igazított méretű, vízcseppentővel kialakított, alumínium kezdősín
szerelése, 30 cm- ként hátszerkezethez való dűbelezéssel, valamint ragasztóba való ágyazással.
120 m
2 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
EPS anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK), ablak béleleten 230 m2
5 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK),erkélyek mennyezetén 0 m2
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot
pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető €
homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 819,4 m2

8 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett,
Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati
hőszigetelés (0,04W/mK) 20 m2
Homlokzati keretdíszek felrakása, kéregerősített xps hőszigetelő anyaggal , méretállíndó (+-0,2%)
nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 0 m
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot
pihentetett, kőzetgyapot anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető €
homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 40,3 m2
A hőszigetelő táblák mechanikus rögzítése tárcsás műanyag dűbellel, általános felületen 6 db/m2, a
széleken és a sarkokon 8 db/m2 mennyiséggel, falon, ablakbélletben, födémen. 6500 db
4 mm rácsosztású (lyukbőségű) műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségkiegyenlítő réteg, 10 cm- es átfedéssel, fektetve, beágyazva 1500 N/5 cm húzószilárdsági
értékkel, falon, ablakbélletben. 1130 m2
Alapozó vakolati réteg a nemesvakolat tapadásának elősegítésére és a szívóképesség
kiegyenlítésére, 0,25 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben, födémen. 1130 m2
Homlokzati nemesvakolat felhordása, 1,5 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, dörzsölt kivitelű
vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben. 1130 m2
Attikafalak kétvízorros fallefedéseinek kialakítása, 80 cm-es kiterített szélességig, legalább 8 cm- es
vízorrokkal, 5 %-os befelé lejtéssel, horganylemezből, 20 cm-ként, az attikafalhoz dűbelezett rögzítő
szegélyekkel, 6 méterenkénti (középen) dilatálva. 89 m
Külső fehér (RAL 9016) porszórt alumínium vízorrós párkányprofil gyártása és elhelyezése 1,5 mm
vastag 200 mm hajlított szélességű az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval.
Ablak beépítés után méret felvétel szükséges. 210 m
A bontott anyag (sitt) elszállítása, lerakása, általános takarítás. 1 klt
Villámhárító rendszer leszerelése homlokzati szigeteléshez és szigetelés utáni visszaépítése a
szükséges anyagpótlással, a szerelés utáni villámvédelmi méréssel és megfelelő minősítésű
vizsgálati jegyzőkönyvvel. 1 klt
Organizációs költségek (Mobil WC, raktárkonténer, közterület foglalása) 1 klt
Homlokzati hidegfalak festése. 0 m2
Lábazati hőszigetelés készítése 5 cm xps lappal, dűbelezve, tapaszba ágyazott dryvit hálóval,
lábazati színvakolattal 65 m2
Építési törmelék, padlás kiürítése, törmelék letermelése elszállítása és elhelyezése hulladék
lerakóban. 1 klt
Csatornarendszer lebontása és visszaépítése 0 klt
Felület kellősítés készítése kellősítővel. 0 m2
Hőszigetelés 2x10 cm vastag , lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal vízszintes födémsíkon
403,7 m2
Párazáró és páraáteresztő fólia beépítése hőszigetelés alá és fölé 650 m2
Tetőtéri ferde kartonburkolat bontása, hőszigetelés készítése 2x10 cm vtg kőzetgyapot anyaggal,
régi kartonburkolat visszaépítése és festése 598 m2
Kémények, szellőzők tető felépítmények víz elleni szigetelése 25 cm magasságban, szigetelés
rögzítése, lezárása viharléccel, isokittel tömítve. 0 m
Páraszellőzők bontása és beépítése, modifikált bitumenes szigetelő lemez gallérozással. 0 db
Szállítás, daruzás és anyagmozgatási költség. 1 klt
Nyílászárók bontása. 216,8 m2
Kibontott nyílászárók és párkányok elszállítása szeméttelepre.1 klt
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 450*600 ablak 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 250*600ablak 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 80*150 ablak 6 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 450*250 bej. Ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 115*150 ablak 22 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 135*135 ablak 8 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 260*800 ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*150 ablak 8 db
Belső oldalon takarólécek elhelyezése 200 m
Spalettok javítása és festése belső oldalon 1 klt

Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (tervek) az „azzal egyenértékű” típusok
elfogadottak, melyet a vállalkozói javaslatban részletesen be kell mutatni. Ebben az esetben az
esetleges tervmódosítással járó többlet költségek Ajánlattevőt terhelik.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje 2015. 11. 30.

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Jótállási kötelezettség: 60 hó
Késedelmi kötbér a késedelem minden naptári napja után 10.000,-Ft
Meghiúsulás: amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt követően 30 naptári napot meghaladó
késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a
Vállalkozót megillető az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás
miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő
bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek
átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült
munkák állapotfelvételét követően. Meghiúsulási kötbér összege: 1.000.000.- Ft, mely összeg
Megrendelőt megilleti a 30 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni megrendelői
elállás eredményeként.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Megrendelő a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján 5 % előleget biztosít.
Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. Az előleg lehívásának feltétele hogy Vállalkozó az
előleggel azonos értékű biztosítékot nyújtson a következő formák valamelyikében
• előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
• bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása a Európai Uniós forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formában utófinanszírozással történik.
Vállalkozó 4 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által igazolt
teljesítést követően az alábbiak szerint:
1.-4. rész-számla összege (számlánként a nettó vállalkozási díj 20%-a)
Esedékessége: az árazott költségvetés szerint számított 20%-40%-60-80%-os teljesítés után.
Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő
teljesítésigazolási eljárásban átvette. A részteljesítés részletes kimutatását vállalkozó készíti el, és
megrendelő műszaki ellenőrének szakmai és mennyiségi jóváhagyása után Megrendelő igazolja.
Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja
Végszámla összege (a nettó vállalkozási díj 20%-a)
Esedékessége: a nettó vállalkozási díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Vállalkozó
akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében
sikeresen megtörtént.
A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés műszaki ellenőr általi igazolását követően történik a
Kbt. 130. § (4) bekezdés szerint az alábbiak figyelembe vételével:
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követően
átutalással Vállalkozó bankszámlájára közvetlenül teljesíti.
A számlák kifizetése a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130.§ (1) bekezdése alapján a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a
Megrendelő által befogadhatónak minősített számla kiállításának napját követő 21 napos fizetési
határidővel.
Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, úgy a számlák kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak szerint
történik. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű
késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Kbt. 130§ (3)-(4), (Art.) 36/A.§; 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 14. § (1)-(3), Ptk. 6:130.§ (1)-(3).
Vállalkozó a Vállalkozási díj (elszámolható költség) legfeljebb 5 %-ának megfelelő előlegre tarthat
igényt előlegbiztosíték ellenében.
Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. Az előleg lehívásának feltétele hogy Vállalkozó az
előleggel azonos értékű biztosítékot nyújtson a következő formák valamelyikében
• előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
• bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
A fizetési feltételek egyéb részleteit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, konzorciumi megállapodás kötelező.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő sem), Alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, az 56.
§ (2) bekezdésében (az utóbbi Ajánlattevő esetében vizsgálandó), és az 57. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró ok fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, Alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 12. §-a, illetve a Kr. 10. § szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
2. Az Alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró
okok hatálya alá eső Alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt.
57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat Ajánlattevő helyett, hogy vele
szemben nem állnak fenn a kizáró okok.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
megkövetelt igazolási mód:
P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) P/1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha az utolsó három üzleti
bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő saját vagy év számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatása
jogelődje utolsó három üzleti évre vonatkozó számviteli alapján mérleg szerinti eredménye a hirdetmény
jogszabályok szerinti eredménykimutatásának feladását megelőző három üzleti évből legalább kettő
benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése évben, pozitív vagy nullás volt.
szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben Ha Ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti
az ajánlatkérő által kért beszámoló az igazságügy- beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
minisztérium honlapján megismerhető, a beszámoló előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, az igazságügy- kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a
minisztérium honlapján megtalálható beszámoló közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó
c s a t o l á s a a z a j á n l a t b a n , i l l e t v e r é s z v é t e l i árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni,
jelentkezésben nem szükséges
amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés
Ha Ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő számított – árbevétele évente átlagosan eléri vagy
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete meghaladja a nettó 15 millió Ft összeget.
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
elegendő, ha közülük egy felel meg.
Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban
benyújtani
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5)
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a
következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során
- az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az
adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
megkövetelt igazolási mód:
M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) M/1) Alkalmas Ajánlattevő a szerződés teljesítésre ha
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladását
hirdetmény felhívás feladásától visszafelé számított 5 megelőző 5 évben teljesített:
év legjelentősebb építési beruházásainak az
ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak - összességében legalább 50 millió forint értékű
megfelelően. Az igazolásban meg kell adni legalább az energetikai célú építés és/vagy rekonstrukció
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, referenciával, amely műszaki átadás-átvétellel
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az rendelkezik.
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium, Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5)
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az bekezdés szerint más szervezet kapacitására a
esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe következő esetekben támaszkodhat:
v é t e l é v e l k e l l i g a z o l n i a a z a l k a l m a s s á g i a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban megjelölésre került, vagy
benyújtani.
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások,
szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés
teljesítése során.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
[ ] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[] Nyílt
[x] Meghívásos Kbt. 122/A§
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
%
Részszempont %Súlyszám
1.%
%
2.%
%
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [] igen [X] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[x] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[x] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/02/21 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda - 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen,
további információk a Kbt. 62. § (3), (4), (6) és (7) bekezdés szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A szerződés kivitelezési részének finanszírozása 100 %-ban a Európai Uniós forrásból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formában
utófinanszírozással történik a KEOP-5.7.0 kódú pályázati felhívásra beadott projekt keretein belül
Program neve: Környezet és Energia Operatív Program
Pályázat kódszáma: KEOP-5.7.0
Projekt címe: Balatonboglár Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése.
Projekt kódszáma: jelenleg nem ismert
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció kizárólag digitális (elektronikus) formában kerül megküldésre. A dokumentáció és
az Eljárást megindító felhívás átvételét „A” melléklet II. pontjában megjelölt címre
(office@drsuto.hu) megküldött e-mailben kérjük visszaigazolni.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. P/1). és III.2.3. M/1) pontban megfogalmazott feltételek
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem
V.4) Egyéb információk:

V.4.1.) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségeket ajánlattevők viselik.
V.4.2.) Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban és 1 elektronikus példányban CD/DVD-re
írva szkennelt .pdf formátumban kell benyújtani
Az ajánlatokat tartalmazó csomagon szerepeltetni kell legalább a következőket:
Ajánlat
„ Vállalkozási szerződés Balatonboglár Város területén a KEOP-5.7.0 kódú pályázat keretén
belül a „Balatonboglár Város Önkormányzata középületeinek korszerűsítése” című projekt
keretein belül, a korszerűtlen energetikai jellemzőkkel és besorolással rendelkező egyes
önkormányzati tulajdonú épületek energetikai jellemzőinek javítása az épülethatároló
szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével.”
Az ajánlattételi határidő lejártáig TILOS felbontani!
Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, az A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postai úton benyújtott
küldeményt akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha a küldemény az A.III. mellékletben
meghatározott helyen (dr. Sütő László Ügyvédi Iroda) kézhezvételre került.
V.4.3.) Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot
igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
V.4.4.) Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi
cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
- az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott dokumentumokat;
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k)
esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos eredeti
meghatalmazást.
V.4.5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő
ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban
meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
V.4.6.) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni.
Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (5) bekezdésével összhangban a Kbt. 55. § (6) bekezdése a)
pont utolsó részében előírt „alvállalkozóként megjelölésre került” kitételre, illetve a c) pontra.
V.4.7.) Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésre tekintettel az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.8.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
V.4.9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3) és a Kbt.
60. § (5) bekezdése szerint.
V.4.10.) Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az
ajánlattevő általi felelős fordítást is.
V.4.11.) Az ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, azt tekinti, aki az
érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek az A) II melléklet szerinti e-mail/posta címre az alábbi
adatokat tartalmazó e-mailben (levélben) jelzi. Ezen gazdasági szereplőnek írásban meg kell adnia
azt az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti. Az emailben (levélben) kérjük megadni a gazdasági szereplő adószámát, kapcsolattartóját,
kapcsolattartójának telefonszámát.
V.4.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A referenciák értékét Ajánlatkérő a referenciák teljesítésének
napján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyam értékével számítja át magyar forintra.

V.4.13.) A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §-ára tekintettel Ajánlattevő köteles
felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíteni. Megrendelő az alábbi
biztosítási mértékeket írja elő: kártérítési limit 20 millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió
forint/kár.. A felelősségbiztosítást legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatni.
V.4.14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár bontását a dokumentáció árazatlan
költségvetésének megfelelően.
V.4.15.) Ajánlattevő ajánlatának beadásával vállalja, hogy a szerződés teljesítése során környezeti
fenntarthatósági szempontokat alkalmaz, tervezése során helytakarékosságra törekszik, és az
építés, során lehetőség szerint környezetkímélő technológiákat, építéstechnikai folyamatokat,
eljárásokat alkalmaz, kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizálja.
V.4.16.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.17.) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
V.4.18) A Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése
esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést.
V.4.19) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglaltakat.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015.08.03. (év/hó/nap)

A) További címek és kapcsolattartási pontok
Hivatalos név:
dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Amerikai út 71/b.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 1145
Telefon:

Címzett: dr. Sütő László ügyvéd, irodavezető
E-mail:
office@drsuto.hu
Internetcím (URL):
www.drsuto.hu

Hivatalos név:
dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Amerikai út 71/b.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 1145
Telefon:

Címzett: dr. Sütő László ügyvéd, irodavezető
E-mail:
office@drsuto.hu
Internetcím (URL):
www.drsuto.hu

Hivatalos név:
dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Amerikai út 71/b.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

0613541383
Fax:
0613541384

0613541383
Fax:
0613541384

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 1145
Telefon:

Címzett: dr. Sütő László ügyvéd, irodavezető
E-mail:
office@drsuto.hu
Internetcím (URL):
www.drsuto.hu

0613541383
Fax:
0613541384

