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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó 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

Beépített bútor szerelése - építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Fejér Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000059642018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Fejér Megyei Kormányhivatal EKRSZ_
21145906

Székesfehérvár HU211 8000

Szent István Tér 9

Izsák Magdolna

izsak.magdolna@fejer.gov.hu +36 22526958 +36 22514769

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak alapján és a
szerződéstervezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. 1. rész: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13. 
szám alatti „Zöld SZTK” épülete irodáiban beépített bútor szerelése A munka részét képezi a teljesítés során különösen: Leírás 
Mennyiség Korpuszbútorok Beépített tolóajtós, polcos alacsony szekrény 800×400×737 mm 20 Beépített középmagas nyitott 
polcos szekrény, felezett polctávval (6 polcos) 800×400×1096 mm 4 Beépített magasított nyitott polcos L alakú sarokszekrény, 
felezett polctávval (14 polcos) 600×645×2551 mm 6 Beépített magasított nyitott polcos szekrény, felezett polctávval (14 polcos) 
800×400×2551 mm 20 Beépített 2 ajtós polcos alacsony szekrény 800×400×737 mm 164 Beépített nyitott polcos alacsony 
szekrény 800×400×737 mm 3 Beépített magasított nyitott + 2 ajtós polcos szekrény 800×400×2551 mm 88 Beépített 
magasított 2+2 ajtós polcos szekrény 800×400×2551 mm 164 Beépített magasított 1+1 ajtós akasztós szekrény 600×400×2551

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

II.2.3) A teljesítés helye:

45422100-2

45421150-0

45421000-4

45421153-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - „Zöld SZTK” irodáiban beépített bútor szereléseII.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

1. rész: 2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13. 2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. NUTS Kód:
HU211

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy 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:

45421153-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Építési beruházás

Beépített bútor szerelése - építési beruházás

Beépített bútorok szerelése a Fejér Megyei Kormányhivatal részére vállalkozási szerződés keretében 1. rész: 2400 Dunaújváros, 
Szórád M. u. 13. szám alatti „Zöld SZTK” épülete irodáiban beépített bútor szerelése 2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. 
szám alatti MÁV vasútállomás épületében kormányablak kialakításához beépített bútor szerelése Az építési beruházást a 
műszaki dokumentációban foglaltak alapján és a szerződéstervezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell 
elvégezni. A munka részét képezi a teljesítés során különösen: 1. rész: különféle beépített szekrény 585 db, különféle beépített 
falipolc 104 db, beépített fém öltözőszekrény 2 db, beépített fémpolc 4 db 2. rész: különféle beépített munkaasztalok 6 db, 
beépített paravánfal 6 db, beépített kiegészítő asztalok/tárolók 15 db, beépített írópult 1 db, beépített fotófülke 1 db, fali 
ügyfélkapu pult 1 db, bejárati üvegtábla 1 db, táblák/matricák/cégér 16 db, tapintható térkép 1 db.

NUTS-kód:

2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 13.
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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

(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 Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

302. A felhívás III.1.3)pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
szerződés teljesítésébe bevont 
szakember bútorbeépítéssel,beépített 
bútor szerelésével kapcs. szakmai 
többlettapasztalata(0-12hó)

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)

mm 82 Beépített magasított 1+1 ajtós polcos szekrény 600×400×2551 mm 5 Beépített 2 ajtós, 6 fiókos, akasztós szekrény 
vezetői 2290×440×2020 mm 9 Beépített 2 ajtós, polcos szekrény vezetői 1180×440×2080 mm 7 Beépített 2 ajtós, 4 fiókos 
alacsony szekrény vezetői 1735×440×820 mm 8 Beépített 2 ajtós, 4 fiókos alacsony szekrény tetőlappal vezetői 2640×490×822 
mm 1 Beépített postázó szekrény 3 Beépített térképtartó szekrény 1 Beépített falipolc 85+17 db 102 Beépített postázó falipolc 2 
Fémbútorok Beépített fémpolc 991×457×1981 mm 4 Beépített öltözőszekrény 2 Részletes műszaki leírást az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Igen

Igen

Nem

Igen

4

Nem

Nem
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302. A felhívás III.1.3)pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
szerződés teljesítésébe bevont 
szakember bútorbeépítéssel,beépített 
bútor szerelésével kapcs. szakmai 
többlettapasztalata(0-12hó)

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)

Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak alapján és a
szerződéstervezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. 2. rész: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7. 
szám alatti MÁV vasútállomás épületében kormányablak kialakításához beépített bútor szerelése A munka részét képezi a 
teljesítés során különösen: Leírás Mennyiség beépített általános ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben1392 
mm széles 4 beépített akadálymentes ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben, indukciós hurokkal1392 mm 
széles 1 beépített pénztáros ügyfélfogadói, ügyintézői munkaasztal jobbos kivitelben1392 mm széles 1 beépített paravánfal 
ügyintézői munkaasztalok elválasztására (jobbos) 6 beépített fiókos irattároló a munkaasztalok alá szerelve 4 beépített iróasztal 
magasságú beépített konténer 1 beépített, munkaasztalhoz csatlakozó kiegészítő szekrénynyomtató asztal 3 beépített, 
munkaasztalhoz csatlakozó kiegészítő szekrénytároló funkciós gurulós eszköztartó 3 munkaasztalhoz épített, ahhoz csatlakozó 
kiegészítő szekrénylamináló asztal 3 fix helyre beépített álló írópult, önálló 1 akadálymentes beépített fotófülke 1 beépített 
fotófülke kiegészítő asztal akadálymentesített fotóboxhoz tartozó munkahelyhez 1 ügyfélkapu pult (falba rögzített) 1 Bejárati 
üvegtábla (pontmegfogással rögzítve) 1 Akadálymentes bejárat tábla (pontmegfogással rögzítve) 1 Tolóajtó matrica (ragasztással
rögzítve) 1 Cocodice plakát (ragasztással rögzítve) 1 Kormányablak matrica paravánfalra (ragasztással rögzítve) 1 Ügyfélkapu 
falmatrica (ragasztással rögzítve) 1 Láthatósági matrica (ragasztással rögzítve) 2 Kormányablak cégér (pontmegfogással rögzítve
) 1 helyiségnév tábla (pontmegfogással rögzítve) 8 tapintható térkép (pontmegfogással rögzítve) 1 Részletes műszaki leírást az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

II.2.3) A teljesítés helye:

45451000-3

45422100-2

45421150-0

45421141-4

45421000-4

45421153-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - MÁV-KAB kialakításához beépített bútor szereléseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Aj.kérő az 1.részben a Kbt.53.§(6)alapján feltételes közbesz.eljárást indít,mert támogatásra irányuló igényt nyújtott be.A szerz.a 
tám.szerz.hatályba lépését követően,Aj.kérő által a tám.szerz.hatályba lépéséről küldött írásbeli értesítés nyertes aj.tevő általi 
kézhezvételével,a szerz.Felek általi aláírásával és a 320/2015.Korm.r.13§(1)a)v.b)sz.zárótan.kiállításával lép hatályba(szerz-terv
.16.4.)

II.2.13) További információ:

Projekt 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

Nem

Nem

NUTS-kód:

8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7.

Igen

Igen
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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

Aj.kérő a 2.részben a Kbt.53.§(6)alapján feltételes közbesz.eljárást indít,mert támogatásra irányuló igényt nyújtott be.A szerz.a 
tám.szerz.hatályba lépését követően,Aj.kérő által a tám.szerz.hatályba lépéséről küldött írásbeli értesítés nyertes aj.tevő általi 
kézhezvételével,a szerz.Felek általi aláírásával és a 320/2015.Korm.r.13§(1)a)v.b)sz.zárótan.kiállításával lép hatályba(szerz-terv
.16.4.)

II.2.13) További információ:

Projekt 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

(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 Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium: Nem

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
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M/1. Mindkét részre előírt követelmény: Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 12 hónapos 
bútorbeépítéssel, beépített bútor szerelésével kapcsolatos gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A gyakorlati időbe azon befejezett 
bútorbeépítéssel, beépített bútor szerelésével kapcsolatos beruházások számíthatók bele, amelyek kivitelezésében az adott szakember 

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlattevő az ajánlatában az EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap kitöltésével csak arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt 
alkalmassági követelménynek megfelel. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi további dokumentumot a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában elegendő benyújtani. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az eljárást 
megindító felhívásban előírt szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Abban az esetben, 
amennyiben a gazdasági szereplő az alkalmasságra vonatkozó igazolásokat, már az ajánlatban benyújtotta, azt ajánlatkérő úgy tekinti, 
mintha a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerinti felhívására nyújtotta volna be, így hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. M/1. 
A Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra mindkét rész vonatkozásában azon szakember(ek) megnevezése, képzettsége, szakmai tapasztalata 
ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek érdekében csatolni kell a szakember a rendelkezésre állási nyilatkozatát és a 
szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyekből az alkalmassági minimumkövetelmény megléte kétséget kizáró módon 
megállapítható. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, 
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65.§ (7) 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 vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban 
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem releváns.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előírására nem került sor.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem releváns

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírására nem került sor.

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni. - az EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap kitöltésével 
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá - a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjára vonatkozóan kell nyilatkozatát megtenni az EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap kitöltésével. - Az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni kell arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró 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. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe 
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott 
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,
hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (
Kbt. 74. § (1) bek. b pont). Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés alapján a 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett 
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) bekezdése 
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése 
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) 
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) 
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlattételkor köteles benyújtani.
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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

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

A beruházás fedezete: mindkét rész esetében a beszerzés hazai forrásból,támogatási szerződés alapján kerül kiegyenlítésre. A 
vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Aj.kérő tartalékkeretet nem kíván a szerződésbe foglalni. Az ajánlattétel, a 
szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF. Teljesítés igazolása a Kbt.135.§ (1)-(2) szerint. Nyertes aj.tevő egy darab számla 
benyújtására jogosult a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és a szerződés ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű 
teljesítését követően. Kifizetés a Ptk.6:130.§,a Kbt.135.§ (1)-(3),(6) és (7) bek,valamint a 322/2015.(X.30.)Korm.r. szerint.Késedelmes 
fizetés esetén a Ptk.6:155.§-a az irányadó. Mivel az 1.részben a teljesítési határidő meghaladja a 2 hónapot,aj.tevő a Kbt.135.§(7) 
szerint a nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. A kifizetett előleg a (vég)számlában kerül 
elszámolásra. Részletes fizetési feltételek a vállalkozási szerződés-tervezetben.

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

Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a/késedelmes naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 
10%-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. Hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő elsősorban - 
választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) követelhet a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát képező munkára a szerződés teljesítésétől (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárása) számított 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A szerződés biztosítékainak 
részletes szabályait terjedelmi korlátokra tekintettel a vállalkozási szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

részt vett. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek között megengedett az átfedés.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.Értékelés módszere:1.részszempontnál fordított arányosítás,2.
részszempontnál a Kbt.77.§(1)szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásának módszere. 2. Aj.kérő 
dokumentációt készített,amely tartalmazza:műszaki leírást,teljesítéssel kapcsolatos min.követelményeket,iratmintákat,
szerz-tervezetet.Közbesz.dokumentumok Kbt.50§(2)c)sz.elektronikus elérhetősége:https://ekr.gov.hu(EKR000059642018) 3. 
Ajánlatnak tartalmaznia kell:felolvasólap;Kbt.66.§(2)sz.nyil.;Kbt.66.§(6)sz.nyil.(nemleges tartalom esetén is);folyamatba lévő 
változásbejegyzési elj.esetén cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást(ha nincs ilyen folyamatban,nemleges nyilatkozatot is);közös ajánlattétel esetén közös aj.tevők 
megállapodása;cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya v.aláírás mintája(meghatalmazott esetén meghatalmazás 
is);adott esetben üzleti titokra vonatkozó nyil.A Kbt.66.§(4)szerint aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. 4. Aj.tevő ajánlata 
részeként köteles benyújtani a közbesz.dok.részeként kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve és cégszerűen 
aláírva,és szerkeszthető excel formátumban is. 5. Aj.tevő a 2.értékelési részszempontokra tett megajánlásainak alátámasztásául 
köteles a közbeszerzési dokumentumok mellékletében szereplő szakmai gyakorlati évekről szóló nyilatkozatot(az EKR-ben 
létrehozott elektronikus űrlapot)kitöltve becsatolni,hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott szakember 
bútorbeépítéssel,beépített bútor szerelésével kapcsolatos szakmai tapasztalata. 6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő összes költséget aj.tevő köteles viselni. 7. Aj.kérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is 
teszi lehetővé. 8. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes aj.tevő köteles legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy,hogy az kellő fedezetet 
nyújtson,és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Aj.kérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 2.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői(építési-szerelési)
felelősségbiztosítási szerződés. Abban az esetben,amennyiben a nyertes aj.tevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az 
előírt felelősségbiztosítással,azt aj.kérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli,amely esetben Aj.kérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen 
kívül okozott károkra,valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 9. A Kbt.73.§(5) szerinti 
tájékoztatást Aj.kérő a dokumentációban adja meg. 10. Aj.kérő felhívja a figyelmet a 320/2015.(X. 30.)Korm.r. 12.§(5),a 13.§(2)
bekezdéseire, a Kbt.66.§ (1),115.§(4), a 138.§(1)és(5)bek-ben foglaltakra.Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.56.§-a és a 114.§(6) szerint
. 11. Kbt. 71.§(6) szerint aj.kérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az aj.tevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szüks.az újabb hiánypótlás. 12. 
Irányadó jog a magyar,irányadó idő:CET. 13. Aj.kérő az eljárásban alkalmazza a Kbt.75§(2)bek.e)pontját. 14. Az ajánlatok 
benyújtásának címe:https://ekr.gov.hu.Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt.68§(4)–(5)szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan aj.tevők részére elérhetővé teszi. 15. Az eljárásban való részvétel feltétele a 
gazd.szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba 
történő regisztrálás automatikusan azt jelenti,hogy az érdeklődő gazd.szereplő a közbesz dokumentumokat letöltötte és 
megismerte.

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)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2018.06.19. 09:00

HU

2018.06.19. 11:00

Nem



EKR000059642018

2018.05.29.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




