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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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+36 14609877Fax:+36 203974726Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

KozimaKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. 
épületének energetikai korszerűsítése

Közbeszerzés 
tárgya:

Békés Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000155302018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Békés Megyei Kormányhivatal EKRSZ_
86655176

Békéscsaba HU332 5600

Derkovits Sor 2

Miklós Melinda

kozbeszerzes@bekes.gov.hu +36 66622068 +36 66622041

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda EKRSZ_
68431514

Budapest 1146

Ajtósi Dürer Sor 31.

Piszkor Melitta

melitta.piszkor@tpi.hu

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
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45410000-4

45331000-6

45321000-3

45111100-9

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Építőmesteri, gépészeti, villanyszerelési munkákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. NUTS kód: HU332II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:60vagy 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:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

általános államigazgatásEgyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység

Építési beruházás

Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. épületének energetikai 
korszerűsítése

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „
Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás 
kivitelezése. Két ajánlati részben: 1. rész: Építőmesteri és gépészeti munkák, és kapcsolódó villanyszerelési feladatok 2. rész: 
Hálózatra visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű telepítése
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

701. Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

302. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 
36 hónap, max. 60 hónap) (hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „
Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás 
kivitelezésén belül építőmesteri és gépészeti munkák, és kapcsolódó villanyszerelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint: 37 
db fa nyílászáró cseréje, konvektorok kültéri egységeinek helyein illetve a nyílászárók cseréjekor keletkező károsodások helyén 
vakolatjavítás, festés, 283 m2 zárófödém és 33 m2 alulról hűlő födém hőszigetelése, gázkonvektoros fűtés megszüntetése, új 49 
kW kondenzációs gázkazán és 33 db lapradiátor beszerelése. A munkák részletes ismertetését, a részletes mennyiségi és 
műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az 
árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

II.2.3) A teljesítés helye:

45442100-8

45421130-4

NUTS-kód:

Orosháza, Ady Endre utca 9. sz.

Igen

Igen

Nem

Igen

60

Nem

Nem
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(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:

701. Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

302. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 
36 hónap, max. 60 hónap) (hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP_5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című projekt keretében „
Békés Megyei Kormányhivatal Orosháza, Ady Endre utca 9. sz. épületének energetikai korszerűsítése” építési beruházás 
kivitelezésén belül hálózatra visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű telepítése: 
25 kW-os HMKE, 108 db napelemtábla szerelése A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a 
beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450 000 Ft/kW fajlagos költséget. A munkák részletes
ismertetését, a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, 
kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3

45000000-7

09332000-5

09331000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Háztartási méretű kiserőmű telepítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az 1. Ajánlati ár (nettó HUF) részszempontra vonatkozóan ajánlattevőnek a nettó vállalkozói díj összegére kell ajánlatot tennie. A
2% tartalékkeret összeget az ajánlati árban nem kell feltüntetni, az ajánlati ár részszempontra a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj összegét kell a felolvasólapon megadni. Bontáskor is a 2% tartalékkeret nélküli fedezeti összeg kerül ismertetésre.

II.2.13) További információ:

KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikaiProjekt száma vagy hivatkozási száma:

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 leírása:

NemOpciók:

Nem

Igen

NUTS-kód:

Orosháza, Ady Endre utca 9. sz.

Igen

Igen

Nem

Igen
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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
Az 1. Ajánlati ár (nettó HUF) részszempontra vonatkozóan ajánlattevőnek a nettó vállalkozói díj összegére kell ajánlatot tennie.

II.2.13) További információ:

KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikaiProjekt száma vagy hivatkozási száma:

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 leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

60

Nem

Nem

Nem

Igen

Mindkét ajánlati részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Mindkét ajánlati részben: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a hatályos 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az
eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-
b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie (elektronikus űrlap kitöltésével). Közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában nyilatkozni kell. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
(elektronikus űrlap kitöltésével). [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)] Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben 
a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók (öntisztázás). Az ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi 
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró 
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NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindkét ajánlati részre vonatkozóan: A beruházás finanszírozása 100%-ban a KEHOP keretében biztosított támogatásból, a Magyar 
Állam forrásbiztosításával valósul meg. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Előleg Kbt. 135.§(8)bek. alapján,10%. 1. részben egy 
részszámla (50 %-os műszaki készültség) és a végszámla, 2. részben részszámlázás nincs. Kifizetés 30 napos fizetési határidővel, 
átutalással.Irányadóak a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bek.,136. § (1) bek. a) pont, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.§, 32/A.§, 32/B.§, 
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és 6:155. § (1) bek. rendelkezései. 1. részben 2% tartalékkeret,irányadó 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 20. §. 2. részben tartalékkeret nincs. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A részletes szabályokat a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

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

Mindkét ajánlati részre vonatkozóan: Késedelmi kötbér:nettó vállalkozói díj késedelemmel érintett része 0,4 %/nap, max. 12%, 
maximum elérése estén ajánlatkérő jogosult elállásra/felmondásra. Meghiúsulási kötbér:nettó vállalkozói díj 15 %-a. Jótállás:min.36 
hónap Jólteljesítési biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként, mértéke a nettó vállalkozói 
díj 2 %-a.A teljesítés időpontjában, a sikeres, lezárult műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően a jótállás idejéig fennálló 
hatállyal kell rendelkezésre bocsátani. A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. A részletes szabályokat a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Mindkét ajánlati részben: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Nem

Nem

Nem
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1)Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://
ekr.gov.hu). 2)Ajánlatkérő (AK) a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi 
hozzáférhetővé. 3)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szembeni 
követelményekkel, képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017.(XII. 
19.) Korm.rend. (továbbiakban: EKR KR) 10-13.§ tartalmazza. 4)Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, az EKR KR 15. §-a 
irányadó. 5)Az ajánlatok bontását az EKR végzi, a bontási eljárás a Kbt.68. §, és az EKR KR 15.§ szerint. 6)Amennyiben valamely 
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni. 7) Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell készíteni, a Kbt.68.§(4
)bek.szerinti adatokkal. 8)Az ajánlatban ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell: -Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

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:

2018.08.07.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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.06.08. 10:00

HU

2018.06.08. 12:00

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

kitöltésével). -Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is. - folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, 
nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 9)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást. AK kizárja projekttársaság 
létrehozását. 10)Aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult
azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírásmintájának (ld.2006.évi V.tv.9.§)másolati példányát, akik aláírásukkal az 
ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást 
is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is, valamint csatolni kell a meghatalmazó 
aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolati példányát. 11)Amennyiben az ajánlatba nem magyar nyelvű 
dokumentum kerül csatolásra, a becsatolt a dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. 12)Nyertes AT 
köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre vonatkozóan, amelynek kárérték limitje 1. ajánlati részben legalább 
5.000.000 Ft/káresemény és legalább 20.000.000 millió Ft/év, 2. ajánlati részben legalább 2.000.000 Ft/káresemény és legalább 
10.000.000 Ft/év A felelősségbiztosítást a szerződés teljesítésének időtartama alatt fenn kell tartani, a végleges átadás-átvétel 
napjáig. Megkötésének elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 13) FAKSz:dr.Piszkor Melitta,lajstromsz.:
00423 14) Mindkét részben:A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső 
határa 10, minden részszempontnál. Módszerek: Ár és Minőségi kritérium(Jótállás) –relatív értékelés( arányosítás) 15) 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 16) Az eljárásban megjelölt határidők a közép-európai idő (CET) 
szerintiek. 17)A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók. 18)Az EKR 
üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR 
használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/




