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Az Aiánlatkétő:

B ors o d-Ab aűi-Z emplé n M e gyei Koľmányh iv atal
Círr': 3525 Mlskolc, Városháztér 1'.

TönsszÁma: 789279
Adőszama: 1'5789271-2-05

képviseli: Demeter Ervin Kormányme gbluot

A továbbialĺban:,,Aiánlatkéľő''

Aiánlatkérő nevében eliánj szeĺvezet:

Első Magyaľ Közbeszezési T aĺácsadő Zt.
Székheý 1'123 Budapest, Alkotás u. 53., E éptilet III. emelet
Telephely 1061 Budapest, András sy űt !7.'2. emelet IO. ajtő
Telefon: +3617930640
Fax: +36 17930648
Képviseli: Dr. Antal Kadosa Adorján igazgatősäg elnölĺe, felelős aklĺľediuílt

közbeszenési szakanácsadó (0033 9)

E-mail drantal@mkbt.eu
Kapcsolatanó: Dr. Fodor Kata, felelős aklĺreditált ki5zbeszenési szakanácsadó (oo15o)
E-mail drfodor@mkbt.eu

3. A váIasztott eliárás:

Ąánlatl<erő aKozbeszerzÁsel<ral sző|6 zols. évi CXLIII. törvény (a továbbialĺban: ,,Kbt.'')
115. s (1) bekezdésben rogzhet feltételek fennállása a|apjän, hirdetmény kłlzzétércle
nélkĹili, je|en ajänLatételi felhívás közvetlen megktildésével inďton, aĺgyalás nélktili nemz.eti
kiĺzb eszerués i e ljárast kezdeményez.

Íĺjánlatkérő az el)ánrs során a ki5zbeszeruési e\járásolĺban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásánaĘ valamint a közbeszerzÁsi műszaki leírás meghatÁrozÁsának mődjäről sző|ő
32l/2015. (x.30.) Kormányrendelet (a továbbialĺban: ,,Rendelet") előírásait figyelembe
véve fog el1ämi,

Tekintettel arra, hogy az e|jäns ,áryw építési beĺ-',úázás képezi, Íĺjánhkérő az épftési
benlházÁsok, valamint az építési beĺ',lházasol<hoz kapcsolódó rcrvezőj és mémöki
szo|gákatÄsok közbeszerésének részletes sabälyakő| sz6|ő 322/201,5. (X. 30) Korm.
rendelet (továbbialĺban ,,322/2015. (x. 30.) Koľm. ľendelet") szabá|yait is megfelelően
foga allialmazni.
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4. A ktizbeszerzési dokumentumok tefldelkezésre bocsátásának módia:

Iłján|atkérő a közbes7Í'r#si dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen

az a|ábbi e le kro n ikus e lé rhető s é ge n te s zi hozzaf érhetőv é :

valamint elekronikus úton megktildi a további kiczbeszrnési dokumentum (a továbbiakban:

,,Dolĺrmentaciő") I., II. és III. kötetét az Ąán|aĺtételi felhíváshoz melléke|ve az Ajánlatevők
részére.

A kcizbeszerzés tárgya és mennĺrisége:

5.L A közbeszerzés taĺgya

A B-A-Z Megpi Kormányhivatal Munkaügyi központja Edelényi Járasi Hivatal
Fo g lalko ztat ási o sztÁlýnak e ne tgetilĺa i ko n ze rűs íté s e

5.2

AB.-A.-Z. Megyei Kormánfivatal Munkaügyi Központja _ Edelényi Kirendeltség Edelény,

István lsráIy &ja 57. szämalatti éptiletének energetilĺai korszerűsítése.

A Bonod- Iłba{l1-Zemplén Megyei Korrnínyhivatal Munkaügyi Központja - Edelényi
Kirendeltség Q780 Edelény, Iswán király ftja 5I) épĹiletének eneĘetikai korszeríísítése

melynek során me gvalós ítandó :

. Nflászárók cseréje i4, mtaĺyag keretszerkezaďl,IJ:1,15 \ü/rŕK hőá$ocsátasi ténye-

zőjíi, uvegezett, valamint I):L,25 !ľ/rďK hőátbocskási únyezőjő fa szerkezstű, n1lltszä-

rókra;
. Padlásfödém hőszigetelése 20 cmvastag äsványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
. Külső fal hőszigetelése: a régi épületrész homlokzati falának hőszigetelése ].5 cm vastag

EPS hőszigeteló rendszerre|,azújépületrész hőszigetelése jelenlegiälLapotában marad

-eg;. Fíítési rendszer konzerűsítése: Gáz|<azánok cseréje időjáráskövető szabá|yozÁssal ilze-

melő kondevÄciős gáz|sazanra, ahőleadőktermosztatilzus szelepekkel és visszatéró

csav arz^ttAl való fels zerelés e ;

. Napelemes rendszer létesítése az épi|et Ęostetőjén (14'3 k\0

A megvalósímndó fe|adatnem engedélyköteles tevékenység.

A teljes mennyiség és a műszaki leínís a ,,DolĺrmentÁciő" IV. körctében lĺerül részletesen

kifejtésre.

A közbeszerzés rnennyisé ge
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CFV kód(ok):

CPv-kód
45000000-7

45321000-3

6.

45420000-7

4s350000-5

Iefolvtatásn keríil:

ÍŁtärozoĺt idejű vállalkozÁsi szerz,ődés ,,A B-A-Z Megpi Kormányhivatal Munkaügyi
központja _ Edelényi lfuäsi Hivatal FoglalkoztatÁsi osztá|yänak energetikai konzerrisítése''
megvalósításáľa.

45310000-3

A vállalkozási szeruődés annak mindkét fél äha|i a|áínsának ĺap1äva|lép hatá|yba. A teljesítés
haúndeje avállal]<ozási szenődés mindkét fé| á|tah a|áírasánaknap1hől szämftot7 hőnap, de
legkésőbb 2018. február 15. A munkaterület átadäsárő| Megrendelő a szenődéskötést követó
3 munkanapon beltil gondoskodik Ajánlatkérő elótejesítést elfogad.

Megnevezés:
Epítési munldk

fuzt
Hŕíszigetelési munka
alos- és ácsĘari szerelés

Gépészeti szerelések

Vi llamos szerelési munlĺa

A teliesítés helve:

-

Természetbeni megjelölés :

NUTS Kód:

9.

hivatkozás:

A teljesítés igazolásän a Kbt. 135. s 0-e) bekezdésének a rendellĺe zÁsei az irányadőak

Az ellenszo|gäkaús az Ęazoht teljesítéseket követően Ajän|atevő äka| benyű1tott rész /
végszáĺnla a|apjän átutalással _ m^gwr forintban - klertil kiegpnlítésre a Ptk 6zt3O. s (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. s (5)-(6) bekezdései szerint - a heĘsen kiállított rész /végszania
kézhezvételétő| számitott 30 napon beltil.

3780 Edelény, Iswán hrá|y {nja 5t.
HU311
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Amennyiben a n)€rces Ajánlamevő a teljesítéshez alvállalkozőtvesz igénybe, úgya Ptk 6:130.

s (1)-(2) bekezdésétćíl eltérően a Kbt. 135. s (3) bekezdése alapján a322/201'5. (X.30.) Korm.
rendelet 32/ A. S-ában foglalt szabálpk szerint történik a szeĺződésben foglalt ellenénék

kifizetése.

A sárrrla szerinti nemó ellens zo|gäkatas a szerződés me gvalósult énék& nem haladhatja meg.

Nyerces Ajánlanevő három darab részszÁn]a és a teljes korű műszaki átadás-áwérc||ezÄnsát

követően ery danb végszaĺia benyujľásán jogosult.

Az első résnzäĺ'ia benyujtásán legkésőbb 25 o/o-os készültség elérése esetén jogosult

Nyenes Ajánlattevő az igazo|t te lje sítés ne k me gf e lelő é nékben.

A rruisodik részszáĺĺ]a benyujására legalább 50 o/o-os készültség esetén jogosult Nyenes

Aj ánlanevő az igazolrt te ljes ítés nek me gf e le ló é rté lĺben.

A harmadik részszár]a benyűjásán legalább 75 o/o-os készültség esetén jogosult Nyenes

Ajánlattevő az igazo|t te ljes íté snek me gfe lelő é nékben.

A végsámla a jełen felhívás 5. ,,A közbesze'rzÁs úĺgya és lnelrnyisége'' pontjában

meghaťarozon felaclat szrruődésszerű teljesítését követően nyujthato be a fennmaradó

ellenénék erejéĘ.

N1án|atkérő a Kbt. 135. s Q) be|<ezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi

adó nélktil szárĺitott- teljes ellenszolgáltatás 30 o/o-änak megfelelő összegű, de maximum 75

millió Ft előleg igénybevételének lehetőségét biztosiýa. Az e|ő|eg a végszaniában kerül

elszámolásra.

Ąänlatkerő felhívja Ajánlanevók figyelrnét, hogy a |<tfbrús vonatkoásäban az adőzÄs

rcndjérőIsző|ő ňrvény (Afi.) 36/ A. $ szerint kell eljámi.

A finanszírozás forrása: KEHoP-5.2.2 pá|ýzat, finanszirozÁsi mód: utófinanszirozás. A
pá|yäati tämogatÁs mé rcélĺe : 1 00,0000000/o.

Az ajäĺ|atéte|, az e ls ámolás, a szerző đés és a |<lÍ':zeés pénzneme : HUF.

Ljáĺ|atkérő e lőte j e s íté s t e lf o gad.

10.1. T öbbválto zatű (alteÍnatĘ aiánlat:
Íłjánlawevőnemtehettöbbväkozatűajänlatot.
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1.0.2.

A tervezett építési beruházás a Bonod-Aba$-Zemp\én Megyei Kormányhivatal
Mtnkaügyi Központja - Edelénl Kirendeltség Edelény, István kioly u. 51.
szám alatti ingatlanán e lhe lyezke dő épületet é rintő e n valós ul me g.

Az eneľgetikai konzerűsítés egységes' egy Ajän|attevŕível kötött szerződés
keretében tönénő kivitelezése az alkalmazott műszaki megoldások és

berendezések egpéges rendszere mian indokolt. Az egpéges műszaki rendszer a
későbbi tizemeltetés és lĺarôantanas költséghatékonpága' esetleBes garanciális
kötelezenségek teljesítése miatt is fontos. A kivitelezés solán munkaszervezési és

tárolás i s ziils é gletek e gy kivite |ező es etén haté konyabban me goldhatóak

11'. Az aiánlatok értékelési szemPontia [a Kbt. 76. S (2) bekezdésl:

Aján|atkérő úryý közbeszeruési e|járás esetében a benyrjtott ajánlatokat a Kbt. 76. s (2)

bekezdés c) pontjában rögzfteneknek megfelelően a legjobb ár-énék aranq megjelenítő
énékelési szempontalap1án énékeh az alábbiak szerint:

Részaiánlattételi lehetőség:
Hján|atkérő úryy kiczbeszerzési eljárás vonatkoáSában nem teszi lehetŕjvé
részajánlatok tételét, ame\rnek indokolása az a|ábbi:

Mnőségi szempontolc
1.. A szerződés teljesítésében részwevő MV-

tapaszta|ata (hónap)

2. Teljeskön'-r jőtá|lás időtanama (hónap)

Költsée szemDont:

3. Neuó ajánlati ár (Forint)

Ertékelési szempontok

Az éĺtékelés módszere:
A legjobb ár-énék annv. megjelenítő
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
határa:1'-1'0.

Közbeszenési Flatóság iĺmutatőja $<É zole . évi I47. szám3 2016. decemb er 2I.) 7. szämil
melléklet ,Ł 1. bb) ,'Egyenes ańnyositÁs".

E szalĺember szakmai

Az 1. részszempont eseŕn alkalmazon egyenes ańnyositás képlete:

P : (Ą,^rĺ,/ Ą.gpĺu)X (P.*- P*,) + P-,n

énékelési szempont
értékelése során adható

Súlyszám

20

20

60

esetén az Ąán|atok
pontszám alsó és felső
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ahol:

I): a vixgált Ąän|ati elem adon szempontra vonatkozó pontsánra
Pn'o: a pontslĺála felső haúra
P,,';,'! ä pontskála alsó határa

Ą"gjur'b: a legelőnyosebb ajánlat tartalmi eleme

Ąi,.gál. a vizsgált Ąän|at tartalmi eleme

A pontoá három tlzcdesjegye kerekítve tönénik

Iłjánlatkérő az 1. énékelési részszempont vonatkoásában felhívja az Aján|atevók figyelĺnéq
hogy a Kbt. 77. $ (1) bekezdése alapján a ,,A szerződés teljesítésében résztvevő MV-É
szalĺember szakmai tapasztaLata (hónap)'' vonatkoásäban a 36 hónapos időtartam esetén,

illewe az arľláI még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egpránt a ponthatár felső
hatarava|azonos szÁmípontot ad az énékelés során.

Kozbeszrruési FIatóság útmutatója (K
melléklet Ą 1. bb) ,,Egyenes arányosítás''.

A2. részszempont esetén alkalmazon egyenes arányosítás képlete:

P : (Ą;."gál,/ Ą*poo)" (P-*- Pn;) + Pnun

ahol:

P: avusgák ajän|ati elem adott szempontlžl vonatkozó pon$árrxa
Pn,o: a pontslĺála fe|sőhaúra
P-;n! ä pontskála a|sőhatan

Ą.g,ouĺ: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Ąi^ gál,' a v'zsgäh Ąán|at tanalmi eleme

A pontoás három tizedesjegyre kerekíwe történik

Ąänlarkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az N1án|attevők figyelmét,

hogy a Kbt.77. $ (1) bekezdése a|ap1án a ,,Tel1eskörű jőtá||ás iďőtanama (hónap)''

vonatkoásäban a 12 hőnapot el nem érő vállalräs esetén az ď'1án|at érvénytelen, míg a 60

hónapos időtanam esetén, illewe az arľrráJ' még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra

Ąán|arkérő egyańm a ponthatár felső haúraval azonos szÁmű pontot ad az énékelés során.

201,6. évi 1'47. szÁm;2016. december 21.) 1. szÄmil

Közbeszeruési FŁtóság útmutatója (ĺ<É zoĺe . éví I47. sńrĺu 2016. decemb er 2I.) 7. számil
mellélĺlet Ą 1. ba) ,,Fordított ańnyoskÁs".

A' 3 . r és zszemp ont e s e té n all<almazott f o rdíton arányo s ítás képlete :
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P : (Ą.rpoo / Ąo*o'J x (Pn'*- P-,J * Pn,in

ahol:

P: avizsgäk Ąän|ati elem adon szempontra vonatkozó pontszáma
Pn'o: a pontslĺála felső haľára
Pn,;n: a pontskála alsó haúra

Ą.g;ouĺ: a legeltínyösebb ajánlat tartalmi eleme
, .-Łogált ! a v'usgák aján|at analmi e leme

A pontoás három tizedesjegyre kerekíwe történik

Az énél<elés aĘfu a 3. részszempont esetében ajän|ati är neĺtő cisszege képezi, meĘek
a|apja az aján|attételi dokumentÄciő mellékleteként kiadott áruzat|an költségvetés teljes
körűen beäruzva.

A fenti módszer aĘán énékelési részszempontonként illewe a 2. részszempont esetében
alszempontonként kiszámíton pontsámok a résxzemponthoz illewe alszemponthoz
anoző súlpámma| megszolzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra
kerülnek

A legmagasabb összpontszámot e|érő Ąänlatminősül legjobb är-énékará"Wajánlatnak

FŁ több aján|atnakazonos a fentiek szerint kisámíton összpontsáma, az az ď1ánlatminősiil
a legkedvezőbbneĘ amely a nem egpnlő énélĺelési pontsámot kapon énékelési
szempontok köziil a legmagasabb sulpámú értékelési szempontra nagyobb énékelési
pontsámot kapon. Az aján|atkérő jogosult köĄegyző jelenlétében sorsolást at:rrni, ha a
legkedvezőbb ajänlat e módszerrel sem határozhatő meg.

12. A kizáĺó okok és a megkővetelt igazolási mód:

I2.1. Az előíttkizátő okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlaüevő, alválLalkoző és nem vehet részt az alkalĺnasság
igazolásäban olyan gazdasági szerepLő, akivel szemben a 62. $ (1) belĺezdés g)-k), m)
é s q) pontja iban rogzitett klzárő okok bármelyike f ennáll.

1'2.2. Az előíttkizätó okok igazolási módja:

Ąán|aĺtevőknek a Rendelet 1i. s (1) belĺezdésében foglaltak alap1án csatolnia kell a
kizÁrő okok fenn nemällrásäről sző|ő egyszłrű, n1ilatkozatát, valamint a Kbt. 62. s (1)

11
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bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozían - a Rendelet 8. $ ) pont ib) aĘontjában
vagy a 10. S g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.

Az Íĺjánlattevő, az alvállalkozója és adon esetben az alkalmasság igazolás ában részt
vevő más szervezetvonatkoásábanaKbt.67. $ (+) bekezdése és a Rendelet 17. s (2)

bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújmni a 62. $ (ĺ) belĺezdés g)-Ę'
m) és Q pontjaiban foglalt kjzárő okokhiány'ról.

Ęän|atkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a korábbi l<ilzbeszevÁsi e|1ärźsában

felhasznált egpéges európai közbeszerzési dolĺ:mentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnaĘ és mnalmazzákaz Ajánlatkérő
ákal. a lĺzÁrő okok te kinteté b e n me gkövete lt inf o rrn íc iókat.

A kuárő okok fenn nem állásán vonatkoző ný|atkozat(ok) keltezése nem lehet
ré ge b b i az ajän|awéte li f e lhívás me gktildé s é ne k napj ánál.

t3.

13.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

A Kbt. 115. s (1) bekezdésére tekintenel Ajánlatlĺerő nem tr e|ő pénzugŕ é,
gazdas ági allĺalmas s á gi követe lmé np ket.

A pénziigyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
illetve a megkĺivetelt igazolálsi mód:

Nem releváns.

A miíszaki, illewe szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 115. s (1) belĺezdésére tekintenel Ajánlatkérő nem 'lr e|ő młśszaki illewe
szal<'nai allĺalmas s á gi követe lménp ke t.

A műszaki, illewe szakmai alkalmasság megítéléséhez sziikséges adatok,
illetve a megköve telt igazolási mód:

13.2.

13.3.

13.4.

Nem releváns.

13.5. A szakmai tevékenység
minimumktivetelménye (i) :

végzéséľe való alkalmasság

12
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A Kbt. 115. s (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkeró nem lr e|ő a szakmai
tevéken1ség v égzÁ.sére vonatkozó alkalrnassági követelménplĺet.

13.6. A szakmai tevékenység végzéséte való alkalmasság megítéléséhez sztikséges
adato k, illetve a me gktivc te|t igaz otáls i mód:

Nem releváns.

t4. Az aiánlattételi határidő:

2017. iúnius t4. !1:30 őru

15. Az ailínlat benJ,úitásának címe. módia:

Iĺján|atkérő nem teszi lehetővé az elekronilÜs úton való benyújtÁsát az ajánlatoknaĘ
Ajánlatkérő papír alapon kéri azokbeny,iĄtÁsät azalábbi címre:

Első Magyat Kilzbeszeľzési Tanácsadó Zrt. telephelye
(1061 Budapest' AÍrdrássy út t7 .,2. emelet L0.)

16. A-z aiánlattétel nvelve:

IvIagĺ7ar

Íłjánlatkérő nem teszi lehetővé az ď1ánlatmás nyelven törcénő beny$tÄsh.

17.

iogosultak:

17.1,. Az a1án|at(ok) felbontásának heĘ:

Megegpzik a felhívás 1 5. pontjáb an meghatÄrozott helpzínnel.

L7.2. Az Ąán|at(ok) felbonuás änakideje:

Megegpzik a felhívás 1'4. ponjában meghatá rozott időponnal.

17.3. Az Ąán|at(ok) felbontás än jelenlétejogosultalc
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A Kbt. 68. s (3) bekezdésének megfele|ően az ajánlatok felbontásánä| csak az
Aj ánlatké rő, az Ajánlaĺtevő h valamint az ákallrk me ghívon s ze mélyeh továbbá -

a közbeszerzÁshez úmogatásban részesülő Ajánlatkér<í esetében - a kĹilön
jogszabályban meghatározotÍ. szervek lĺépviselői, valamint szeméĘk lehetnek
jelen.

18. Az aiánlati kcitöttsép ninimális időtartama:

Az ajänLattéte li hatá ridő |ejánÁnak időp omjhol s ámíton 6 0 nap.

Íĺján|atkérő az ajánlatí kötönséggel kapcsolatosan kíilön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. s (5)

bekezdésére, miszerint a n)rertes Ajánlanevő és - adon esetben - a második legkedvezőbb
ajän|atot tett Íłján|attevő Ąźĺn|ati kötöttsége az ajän|atok e|birá|ásáről szóló írasbeli
összegezésnek az Ajánlanevők részére tönént megktildése nap1hő| számíton harminc -
építési beruháas esetén hawan _ nappal meghosszabbodik

19. Az aiánlati biztłlsíték előírásáta, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokÍa
von a tko z ó i n fo rm á ci ók :

Íłján|atkérő nem köti az el1äĺásban való részvételt ajäĺ'iatibiztosíték nyű1ásához

Jóltełesítési biztosítélc N1án|atkérő a n}Zertes Ajän|anevőként szeruődő fél részére a
szeruődés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biaosítékakérfi a szerződés szerinti,
általános foryalmi adő nélkĹil számftoľ- ellenszolgäkatas 2'/"-ának megfelelő összegű
biztosíték ny$tásfu ir1a elő, mely a Kbt. 134. $ (6) bekezdés a) pontja szerinti módon
törcénhet. A jólteljesítési biztosítékot a jőtálLási kötelezeĺs ég kezdetének időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani, és a jőállási időszak utolsó nap1äiglĺell rendelke zésre ä|lnia.

Az e|anpénziisszegnekaz Íĺjän|arkérő Í'zetésiszźmLźýáruátutalással tönénő befizetés esetén
az Íłjän|atl<erő barlszáĺĺlájänak szÁma: NLag1ar Allamkincstár 1'0027006-0029956L-
00000000.

A nyertes 'Pĺjänlattevő a Kbt. 134. s (8) bekezdése aĘän az egylk biztosítéki forĺnárő| a

másikra átérhet.

A biztosíték határidőre tönénő nyűjtásán vonatkozőan az Aján|attevőnek az ajän|atban
nyilatkoznia kell.

20. A szefuődést megerősítő biztosítékok

Iőú|]ás: A teljeskörű, jőtállás a szeruődés teljesítésétől (sikeres műszaki átadäs-áwérc|)
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szanllwa az Ąän|atevő ä|ta| vállalt időtartamra, de minimum 12 hőnapra terjed ki. Ez alól
kivételt képez az, ha a jogszabá|y ennél hoss zrrbb időt állapft meg, amely esetben ez a
hosszabb haúridő a jőtá||!s időtartama. Ezen felül n)'enes Ajánlatevő biztosftja a
berendezéseĘ szakipari szerlĺezetek műszaki eloírásol.ĺban, valamint ahatá|yosjogszabályban
e lő ín köte le ző alLę|mass á gi (s zavato s s á g) ide j ét.

Késedelmi kötbér: A szerződésben rőgzitett véghaúndő tullépése esetén a nyenes
AjänLattevő, amennfben a lrésedelem neki felrőhatő, késedelĺne esetén minden egps napúri
napra' amelĘl abefejezÁs keslekediĘ 

^, 
ĺ'FLnélkiili válla\kozőidí o,5 o/o-änakmegfelelő

ménékű kötbér f'lzeésére köteles. A késedelmi kötbér a|apja a teljes nettó vállalkozői dij. A
késedelĺni kötbér maximuma a rcljes nettó vállalkozői dij 15 o/o-a. A késedelmi kotbér
maximum:inak elérése esetén Íłjáĺlatkérő jogosult elállni a szeződéstől, illewe meghiúsulási
kötbén követelni'

Meghiusulási kötbén Ąánlatkérő meghiúsulási kötbér fizetési kötelezemséget ír e|ő,
amennyiben a ,,Dokumentáciő" mellékletét képező vállalkoái szeződéxervezetben foglalt
meghiúsulási okok valamelyike bekövetkezik Nyenes Ajánlamevő a szerződés teljesítésének
meghirisulása esetére a. ĺ,FA nélkĹili szerződéses ellenérték 20 o/,-äva| megegyező összegű
meghiúsulási kotbér me gfizetésére köteles.

A nyertes Ajánlanevő koúértizetési kötelezettsége esetén Íłjän|atkérő a kötbér összegével
csölĺkenwe fizetih a n}rertes 4łjánLarcvő akuális számläjh, figyelemmel ugpnakkor a Kbt.
135. s (6) bekezdésében foglaltaha.

Kötbérfizetési kcitelezetmég esetén a nyeftes Íĺjän|attevő köteles kĹilon nyilatkozatban is
elismemi N1án|atkérő követelését. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési
kötelezetmégének elismerését jogszerritlenül megtagadja, Íĺjän|atkérő jogosult érvénpsíteni
vele szemben minden, e kötelezemége megszegéséből ereda kárt, költséget, elmaradt
hasznot.

2t.
proiektre brogramrąl vonatkozó adatok:

Kiemeltprqek azonosító: KEHOP-S.2.2/16-2016-0011
Középületek kiemelt éptiletenergetilĺai fejlesztései

Aĺ páýzati támo gatás méľtéke : 1 OO,OOOO0O o/o

22.

Ajänlarkérő ahián1pőďás, valamint a felvilágosftÄs beny$tÄsának lehetőségét a Kbt. 71. $ -a
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szerint biztosirja azzal, hogy a Kbt. 71. s (6) bekezdése szerinti korlátozást alka|mazza {lj

gazÁasägi s ze replők bevonás a e S etén.

23. Egl,éb infotmációk

23.1,. Az e|järás eredményérő| sző|ő ércesítés:

Íłjäĺ|atkérő eredményhirdetést nem tart' Aján|aĺtevőket a Kbt. 79. s (1) (2)

bekezdése szerint írásban értesíti az e|)áräs eredméýről.

Ąänlatl<erő tĄékoztar1a az Ajánlattevőket, hosy a Kbt. 70. s (1)-(2)

bekezdésének megfele|ően az ajánlato|at a lehető legrövidebb idón belül fogja

elbínálni, az elbírálást olyan idótartam a|att fog'1a elvégezni, hogy aZ

Ajánlattevőknek az e\järäst|ezárő döntésről való énesítésére az Ąánlati kötötség
fennállása alatt sor kerüljön.

Szerződéskötés:

Ąán|at|<erő rogzíri, hogy a Kbt. 1,31'. s (6) belĺezdésében rogziteweknek

megfelelően az Íĺjánlarkérő a szelzőđést az Ąánlati kötötség [Kbt. 131. $ (5)

bekezdés szerinti] időtartama a|aĺtfogja megkötni azza|,hogy a szerződés nem
köthető meg az írásbeli cisszegezŕs - ha az összegezés javítasán' kerül sor és az
e\járás eredménpsségére, az ajánht érvénpsségéľe vay az értélĺelés

eredménŕre vonatkoző adat módosul, a módosíton összegezés - megki.ildése

napjhkövető iit napos időtanam lejánáig.

Formai előírásolc
Az Ąän|atot az előin heĘlĺen cégszerű aláírással elláwa írásban, 1 eredeti
példán1ban, zÁĺt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül
vagypostai úton kell benyujtani az a)án|atételi hataridő |ejänÄig.

Az ajän|at oLda|szämozÁsa eggyel kezdőď1ön és oldalanként növelĺedjen.

Elegendő a szöveget vagy szÁmo|at vary képet taĺtalĺnaző o|dalra|ęt szÁmozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátĘot (ha vannak) nem kell,

de lehet szämozni. N1án|atkérő a számozÁst kis ménélĺben kiegészitheti,ha az

aján|arbantőĺténőhivatkoáshozazszi.ilséges.

Az Ąánlatnak az elején tanalomjegrvéket lĺell tartalmaznia, mďry aĘän az
a)hllatbanszereplődol$mentumokoldalsáma|ap1ánmegtalálhatóak

A benyujtow ajänLati példányok közöni eltérés esetén az eredeti - Paplr al"pú _

p éldäny az irányadő. A c s o ma go lás on

' 
l B oĺs o d-Ab aűi-Z eĺnplé n M e gye i Ko ĺmányh iv atal
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,,A B-A-Z Megyei I(ormányhivatal MunkaĹigyi kőzponĘa _ Edelényi
tárási IIivatal Foglalkoztatási osztáIyának enetgetikai korszeríísítése''

Nem bontható Íe| az 
^ianuttet 

ti hatáľidő |eiáttaelőtt!"

megjelölést lĺell feldintetni. A csomagoláson továbbá az ąánŁatot benyűjtő
Ajánlanevő nevét és címét is fel lĺell d'intetni.

Az aján|atban lévő minden dolgmentumot (nyilatkozatot) az előiĺt helyen a
23.5. pontban szereplő cégokmányoknak megfelelően alá kell 'lrnia az erre
jogosult(ak) nak (vagy olyan s zeméýn eĘ v agy s zemé Ę knek aki(k) erÍe a j o gosult
s ze mé flek)tó l írás os f elhata|mazÁst kaptak

Az ajänlat minden oĘn oldalát, amelyen - az ď1än|at beadása elón - módosítást
hajtomak végre, az adott dolrumentumot a|áirő személynek vagy szeméĘknek a
módosításn á| is kéĄeggyel kell ellatni.

A Kbt. 66. s (5) bekezdése alap1án az Ąánlatnak Felolvasólapot kell
tana|maznia,, amelyfelttinteti a Kbt. 68. s (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Aján|attevőneĘ alválla|l<ozőjának",és adott esetben aza|7sa|masságigazo|ásábarl
résztvevő mÄs szerĺezrtnekaz alabbi cégokrrńnyolĺat kell az aján|athoz csatolni:

1'. az aján|atot aläkő(k) a|áíräsi clmpé|dányfu vagy a 2006. évi V. törvény 9. $
(1) bekezdés szerinti (ügyvéd által ellenjegyzatt', cégeljáráshoz készült)
a|álrás-mmájät;

AJÁNLAT

23.4.

23.5.

) a cégkivonatban nem szereplő kötelezenségvállaló(k) esetében a
cég1egyÁ.sre jogosult szemé|r\ő| szÁrmaző, az ajäĺiat a|áínsáru, vonatkozó
(a meghatakĺnző és a meghatalmazoĺt a|áíräsh is tartalmazó) írásos
meghatalmaást.

foĘmatban lévő vákozÄsbejegyząsi e|járás esetében a cégbírós ághoz
beryłijtott vähozÄsbejegyzésí kérelmet és az arrnak érkezesérő| a
cégblrőság által megkii|dott Ęazolást is, amennyiben ilpn eljáľás nincs
foĘmatban, az arĺő| szóló nyilatkozntot.

3.

23.6. Aiánlattevő aiánlatáhan köteles csatolni a Rendelet 17. $-a szeľinti
nyilatkozatát a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb) pontia tekintetében.
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23.7. Az aián|atnak tattalĺnaznia kell Aiánlattevőnek a Kbt. 66. s (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelő ercdeti kifeiezett nyilatkozat^t a
felhívás feltételeiĺe, 

^ 
szeÍződés megkötésére és teljesítéséľe, valamint a

kétt ellenszoĘáůtatźsfa vonatkozőan. Az aiánlat eĺedeti példányának a 66.

tattalmaznia.

23.8. Az Ąän|aĺtevő az alväl]alkozoja és adon esetben az alkalmasság igazo|äsában

részt vevő más szervezet vonatkoz.ásäban a Kbt. 67. s (4) bekezclése és a
Rendelet 1Z. s (2) bekezdése szerinti nyiatkozatot köteles benyujtani jelen

f elhívásbanmeghatÄrozottkbÄrőokokhiáýról.

Ajánlattevő kiiteles aiánlatához csatolni a Kbt. 66. s (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát 

^ÍÍa 
vonatkozólag, hogy a kis- és ktizépvállalkozásokĺól,

fejlőđésük támogatásáľól szóló töĺvény szefint mikto-, kis- vagy
kozépváůIralkozásnak minősiil-e, vagy nem taftozik a törvény l:ratź,Iya alá.

Aiánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. s (6) bckezdése szeľinti
nyilatkozatot.

A nyilatkozatot nemleges tanalorn esetén is csatolni kell!

Íłjän|arkérő felhívja Ajánlattevők fig}relrnét a 1].5. $ (a) bekezdésére, amely
értelmében a hirdetmény nélkĹili eljánásban kjzárő|ag az a1án|attételre felhívott
gazdasägi szereplők tehetnek Ąän|atot. Az aján|attételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban a|adá|ya annaĘ hogy
valameý ajánlattércke felhívon gazdasägi szereplő olr7an gazdasági szereplővel
tegyen közös Ąán|atot, ame\nek Íłjänlarkérő nem kĹildöm Ąán|attétehfelhívást.

Aiánlattevő köteles csatolni toválbbá a cégszeiien a|áitt aiánlatot teljes
teĺiedelmében, ításvédett (nem szeĺkeszthető) foľmátumban egy
elektľonikus adathotďozón (CD vagy DvD) a papít alapú példányt
taftallmaző zátt csomagolásban elhelyezve.

Ajän|atevő köteles csatolni a |<lÍejezett ný|atkozaát aÍTa vonatkoző|ag, hogy a
fentiek szerinti adathordozón benyujtot Ąän|aúnak tartalma teljes mértélĺben
megegyezikazá|ta|abenyujtotceredetimegjelölésűajän|attaĺtalmával.

Az ajánlat részeként csatolandó dolomentumokat a Kbt. 4Z. s (2) bekezdése
alap'1än egryzerű másolatban is be lehet nyujtani. AzĄän|at 66. s (1) bekezdése
szerint ben1rújton egy eredeti péIdäýnak a 66. S (2) belĺezdése szerinti
nYlat|<ozat eredeti a|äln pé|dänyát l<el\ ana|maznia. Amennyiben a felhívás
a|apjän valamely követelés érvéryresítésének a|ap1äri szolgä|ő int, igazo|ás' vagy
nyiatkozatot sztilséges becsatolni (pL banĘanncia vagy lĺezességvállalásról

sző|ő nylatkozat), i:grJ azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az

18

23.9.

23.r0.

23.11.

23.12.

23.73.
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eredeti ajánlatban.

23.r4. Amennyiben bármely, az aján|athoz csatolt okirat, Ęazo|ás, nflatkozat, stb. nem
mal>rdr nyelven kerül kiállításra, űgy azt az Ajánlanevő Ína8}łar nyelvű
fordításban is k<jteles becsatolni. A Kbt. 47.s e) bekezdése a|apján Aján|atkérő
a nem magpr n}elven benyújton dokumentumok Ajánlanevő általi felelós
Íordhásfu is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéé n az N1án|anevő felel.

Az ajánlatok cisszeállíľásával és ben1,iljtasával lĺapcsolatban felmerült összes
költség az Ajän|aĺtevőt terheli.

Közös ajánlaĺtérc| esetén csatolni kell a közös Aján|atevőkáha| cégszerűen aŁäín
K özös Ajánlanevő i Me gállapodást a,polĺrmentác ió''- ban előĺn arca|o mmal.

Ił1ánlat|<erő felhívja ajánlattevőkfiĐ'elrnét a Kbt. 115. S (4) bekezdésére, mely

tehetnek ajánlatot, nincs azonban a|loidálr1n annaĘ hogy valamely aján|atéte|re
felhívon gazdasägi szerep|ő o|yan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot,
ameĘekajän|atkérőnemkĹildöttĄän|aĺtétehf elhívást.

A Kbt. 36. s (1) bekezdése szennt: ,,Az
Ąán|attevő vagy részvételre jelentkező ugsnnabban a kőzbeszenÁ.si eljárásban -

részajánlat-tételi lehetőség biztosíľása esetén vgyanazonrész tekintetében -

") nem tehet rnásik ď1än|atot mas ajän|attevővel közösen, illewe nem n1łíjthat be
rnís ik részv éteh j e le ntkezést más részvéte lre j e lentlĺezővel közös e n,

b) más ajánlatevő, illewe résmételre je|entl<ező a|vá\la|kozőjaként nem vehet
részt,

c) mls ajĺn|atot benyújtó ajänlaĺtevő,illewe más részvételi jelentkezest benyujtó
r és zv éteke jelent|<ező sze rző dés te lj e s íté s é re való alkalĺnas s ágát ne m
igazolhaýa t65. s (7) belĺezdés].''

Az aján|at, hiárypótlás és egyéb dolnrmentumok illewe az azza| kapcsolatos
postai ktildeménpk esetleges késésébol vagy elvesztésébol eredő koclĺázat az

Ąán|aĺtevőt terheli.

23.15.

23.t6.

23.17.

23.1,8. Az aján|atnak tartalmaznia kell a felhívásban ki.ilön ki nem emelt egwb
nyilatkozatokat, igazolásolĺat és más dolnrmentumokat, melyeket a Kbt.
kiirc|ezően előir.

79



Boĺsod-Abaú j-Zemplćn Mcgyci K<lĺmányhivatal

',A 
B-A-Z Megyei Komlányhivatal Munkaiigyi kőzpontja _ EdelénýJárási Hivatal Foglalkoztatási osztáIyának

efl eÍgc tika i korszaĺ ű,'Í tćsc''
Aiánlattćtcli fclhívás

23.19. Íłján|atkérő a Kbt' 35. s (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a
szrrződés teljesítése érdelĺeben gazdá|kodő szeÍvezat (proje}mánaság)

|étehozasát.

23.20.

23.21.

Irán7adő idő: Az e|járást megindírc felhívásban és dolĺumentációban valamennf
őrában me gadott haúndő magyarországi he lyi idő s ze rint é rce ndő.

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. s (5) bekezdése a|ap1án Ajánlatkérő a
,Đolrumentáció''-ban ad Ąékonatást azokn ak a sznnĺezleteknek (hatóságoknĄ
a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyekőI az Aján|attevő a megfelelő
köm1ezetvédelmi, szociális és munĘogi rendelke#selĺre vonatkozó
ájékoztaúst lĺaphat.

Iłjän|arkérő felhívja Ajánlanevők figyelrnét, hogy a 322/2015. (X. 30) Korm.
rendelet 26. $-a a|apján a nyertes Ajánlanevő köteles legkésőbb a szerződéskötés
időponýän felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévó
felelősségbiztosíását kiterjeszteni írgy, hogy az l,rcllő fedezetet nyijtson' s

kiterjedjen a teljes szerz.ődés szerinti munlĺákra, a káreseménnpl lĺapcsolatos
többletkcjltségelĺľe (romeltakarítás, szakénői költségeĘ stb), a meglévő és

szomszédos építménpl<re. Az N1án|atkérő áhal az Ąán|atérch felhívásban elóírt
ménékĺ és terjedelmű felelősségbiaosítás: legalább 40 millió HUF/év és

legalább 10 millió FlUF/lĺáresemény ércéket elérő összkocl<ázaďl kombinált
építésĹszerelési (dologi és felelósség) felelősségbiaosítási szerződés. Abban az
esetben, amennyiben a n)renes Aján|attevő a szerz.ődéskcités időpontjáig nem
rendellĺezik az e|őln felelősségbiztosítással, azt Í\ján|atkérő az ajänlatő| valő
visszalépéslrént értékeli, amely esetben A)ánlatkérő a következő leglĺedvezőbb
aján|atot tevővel köthet szeruődést. A biztosftásnak fedezetet lĺell ĺyűjtania az
épfukezés foĘmán az épkési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépíten
anyagoĘ munlĺa) lĺeletkező lárokra, a meglévő megmaradó épületelĺben
keletkező lĺárokra, harmadik személyrrek okozott dologi és szeméýi károkra.
Fenti feltételekelfogadäsárőlaz Aján|anevőnek Ąán|aúbannyilatkoznia kell.

23.22.

23.23. Iłján|attev ő köteles csatolni
äruzatlan költségvetést teljes

a|äirĺa.

23.24. Nyenes aján|attevő a szeruődéskötést követő 5 munkanapon belül köteles a

,,Dolĺrmentáció''-ban meghatározon követelményeknek megfelelően ellĺészített
műszaki ütemtervet benyijtani, mely a szerz.ődés mellékletét f oga képezni.

Kiegészítő tajékoztatas: A kiegészitő tltjékoÚAt^ ny(ýtÁsáru a Kbt. 56. s.
sza|gszban, valamint a dolĺrmentációban foglaltak az ińn7adőĘ figyelemmel a

Kbt. 114. $ (6) bekezdésére.

20

23.2s.

ajánlatahoz - mint szakmai ajän|at - a kiadou
körúen beárazva, az e|őín heĘken cégszerűen
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23.26.

23.27.

A jelen Ąän]e;ulłsh felhívásban és a 
'Đolumentáció''-an nem szabá|yozot

kérdéselĺben a közbeszer:#sekről szőIő 2oL5. évi O(LIII . torvény az irän1ľadő.

Aiánlatkéľő a tátgyi kiizbeszetzési e|iátálsban 20L7. |únius 9$. (csütłiĺttik)
11:00 ótakot helyszíni beiáĺás lehetőségét biztosítia nem konzultációs
ielleggel. He\nzíni bejärťs help: a jelen |<özbeszeęÁsi eljár.ásban érinten
ingatlan. A helpzíni bejárás során megtekinthető a teljesítés helpzíne, illewe
mérések végezhetők Az ajän|attételre felkén gazdasági szereplők a helyszíni
bejárás során aPasztaltA|A<^l lĺapcsolatos kérdeseiket a Kbt. 56. $, továbbá a Kbt.
114. s (6) belĺezdésében foglaltaknak megfelelően, kiegészítő újékoztatÁskérés
f ormájäban, ínásban tehetik fel.

Je|en el1ärásban ajánlatkérő rögzíti, hogy nem alkalmazzA a Kbt. 75. S (2)
bekez dés e) pontjában fo glalt rende lkezŕs elĺet.

23.26.

24. A ÍelhÍvás megktildésének napia:

2017. máius 31. napia

25. A módosított felhívás kikťildésének nąlia:

Etsl MAGYAR KÔZgEszI]RŹľst t,,ĺ.l' tr,
1123 Budapes| Alkrltás LI :ilł l: i l

Ádoszźm: t l l ?-,1'3ŕ5r !-' ^\

Banlszámla: l l 600006-tli'l0|ĺ,:_1, . .,
Fóvárosi Bĺróság Cĺ-r : () l - l (]_i.-'_','

2017 'iűnius 2. naoia
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