A Ringató Körzeti Óvoda és az Erdei-, Kuckó Tagóvoda kivitelezési
munkái a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 azonosítószámú, „Szociális
városrehabilitáció Veszprémben”című projekt keretében –
vállalkozási szerződés
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2014/92
Építési beruházás Kivitelezés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2014.08.06.
16059/2014
45214100-1;45223300-9;45110000-1
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8200 Veszprém, Jutasi út 79/2 hrsz.:3315; 8200
Veszprém Jutasi út 79/I. hrsz: 3316
2014.08.28.
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja 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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Óváros tér 9.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Csoport
Telefon: +36 88549176
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E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.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
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
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Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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:
A Ringató Körzeti Óvoda, Veszprém Jutasi út 79/I. szám alatti (hrsz: 3316) teljes intézményi
épület bontásának és építésének és az Erdei-, Kuckó Tagóvodába tervezett logopédiai szoba
kialakítására és konyhai pavilon fejlesztésének (8200 Veszprém, Jutasi út 79/2 HRSZ.: 3315)
kivitelezési munkái a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 azonosítószámú, „Szociális
városrehabilitáció Veszprémben”című projekt keretében – vállalkozási szerződés
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
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8200 Veszprém, Jutasi út 79/2 hrsz.:3315; 8200 Veszprém Jutasi út 79/I. hrsz: 3316
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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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
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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
A Ringató Körzeti Óvoda, Veszprém Jutasi út 79/I. szám alatti (hrsz: 3316) teljes intézményi
épület bontásának és építésének és az Erdei-, Kuckó Tagóvodába tervezett logopédiai szoba
kialakítására és konyhai pavilon fejlesztésének (8200 Veszprém, Jutasi út 79/2 HRSZ.: 3315)
kivitelezési munkái a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 azonosítószámú, „Szociális
városrehabilitáció Veszprémben”című projekt keretében – vállalkozási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45214100-1
45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45110000-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Erdei-, Kuckó Tagóvoda: A logopédiai helyiséget a szükséges 24 m2 alapterülettel az épület déli
kiszolgálószárnyában lehet kialakítani a meglévő tárolók összenyitásával. A logopédia szobát a
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jobb kihasználhatóság érdekében két bejárati ajtóval és mobilfallal látják el. Az
új helyiség akadálymentes megközelíthetősége és akadálymentes mosdó kiépítése is
megvalósul. A megközelíthetőség érdekében az épülethez külső rámpát kell építeni, és a déli
kiszolgálórész folyosóján az akadálymentes közlekedésnek megfelelő burkolatot kell elhelyezni.
Az udvarban a meglévő burkolaton mozgássérült parkolóhelyet kell kialakítani felfestéssel és
tábla elhelyezésével. A jelenlegi gazdasági iroda áthelyezésre kerül a meglévő logopédiai szoba
helyére, ezáltal a csoportszoba bővíthető 10 m2-el. A konyhai szárny fejlesztése során a
közlekedő folyosó, valamint az étkező sarok padlóburkolatát hidegburkolattal látják el. Az
áruszállító folyosó bejárati ajtaját korszerű műanyagra cserélik. A pavilon megmaradó
nyílászáróit javítják, a szükséges előkészítő munkák elvégzése után újra mázolják. A pavilon
nem burkolt felületeinek (oldalfal, mennyezet) tisztasági festése, valamint a meglévő gépészeti
vezetékek (fűtés, víz, gáz) felület előkészítéssel történő újra mázolása is elvégzésre kerül.
Ringató Körzeti Óvoda – bontás és építés: Az óvoda leghangsúlyosabb elemeit a foglalkoztató
egységek jelentik. Ezek a közlekedő déli oldalán, délre tájolva, terasz- és kertkapcsolattal
rendelkező, 2-2 csoportot összefogó egységekként jelennek meg. A közlekedő északi (utca felőli)
oldalán, a nyugati szárnyban a fejlesztő-nevelő-iroda helyiségek, keleti oldalon pedig az
üzemeltetéshez kapcsolódó funkciók (konyha, gépészet, raktár, műhely) kapnak helyet.
Értelemszerűen az épület tengelyében helyezkedik el a főbejárat a többcélú teremhez
kapcsolódva. A korszerű és gazdaságos funkcionalitás mellett az ember- és gyerekbarát, játékos
külső-belső téralakítás céljából a foglalkoztató egységek szigorú rendjét az észak-dél irányú
eltolások oldják, az így képződő köztes terekben helyet adva a gyermeköltözők és mosdók
számára. A megnövekedett helyszükségletet a konyha blokk külső falának a tornaterem külső
faláig történő kitolásával és a függetlenül is működő személyzeti étkező gépészeti helyiség
mellé való áthelyezésével biztosítjuk. A gazdasági udvar szükséges méretének megtartása miatt,
az egész óvodaépületet 2,20 m-el D-i irányba kellett tolni. A főzőkonyha működtetéséhez
konyha-kapcsolattal rendelkező hús- és zöldség-előkészítőket kell kialakítani. A szárazárú
raktár és a fehér-mosogató a konyhai belső közlekedő térről (árubejárat teréről) érhető el. A
megnövelt konyha területe biztosítja a 300 adagos főzőkonyha működéséhez szükséges helyet.
(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): 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: 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
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A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/05/15 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses
összeg 0,5%-a, maximum a nettó szerződéses ár 20%-a. A maximális késedelmi kötbér elérése
esetén az ajánlatkérőnek jogában áll a szerződéstől való elállás, illetve ezzel egyidejűleg
jogosult a meghiúsulási kötbérre. Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ár 5%-a.
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot kell adnia, hogy a szerződés
hatálybalépésének napján a Kbt. 126. § (2) bekezdés alapján a szerződés időtartamára
teljesítési biztosítékot nyújt, melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és mely biztosíték
értéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított érték 5%-a. A biztosíték a 126. § (6) bekezdés a)
pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték benyújtásának határideje a
szerződés hatálybalépésének napja. A biztosíték rendelkezésre bocsátáról az ajánlattevőnek a
Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján az ajánlatbna nyilatkoznia kell.
Jótállás, melynek időtartama 36 hónap. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként saját nyilatkozatot
kell adnia, hogy a beruházás teljesítését követően az előírt jótállási idő időtartamára a
szerződés szerinti áfa nélkül számított érték 5%-át elérő jótállási biztosítékot nyújt, melynek
kedvezményezettje az ajánlatkérő és időtartama a jótállás időtartama + 45 nap. A biztosíték a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték
benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele. A biztosíték rendelkezésre bocsátáról az
ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján az ajánlatbna nyilatkoznia kell.
Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg (maximum a
szerződés elszámolható összegének 30%-a) és a szerződés elszámolható összegének 10%-a
közötti különbözetnek megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése b), valamint a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57/A § (3) bekezdés szerinti biztosítékot
nyújtani. Szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, valamint
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdés szerinti állami
kezesség is elfogadható. Ajánlattevő egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés
alkalmazandó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
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A projektet az Európai Unió és a magyar állam finanszírozza, a támogatás intenzitás 100%,
pénzneme HUF. Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Program
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002. A fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a
kifizetés és az elszámolás pénzneme Ft.
Ajánlatkérő a teljesítés megkezdéséhez előleget a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)-(6)
bekezdések alapján biztosít. Az előleg mértéke maximum a szerződés elszámolható összegének
30%-a. Az előleg elszámolása a részszámlákban és a végszámlában történik egyenlő arányban.
Részszámla benyújtására a három alkalommal van lehetőség 25%-os, 50%-os és 75%-os
készültség esetén. A részszámla megegyezik a teljesítés mértékével. A vállalkozói előleg, a
részszámla és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén
előlegbekérő levél beérkezését) követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 130. § alapján
történik, illetve adott esetben a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott
feltételek szerint történik banki átutalással közvetlen szállítói finanszírozással az Art. 36/A.
§-nak történő megfelelés esetén. A vállalkozói előleg esetében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet
57/A. §-ban foglaltak az iránymutatóak.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során MSZ EN ISO 14001:2005 minőségbiztosítási
rendszerrel, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel kell rendelkeznie.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 57.
§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. A
kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró
okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell eljárni. A Kbt. 57.
§ szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hiányáról az alvállalkozók és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.
§-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10. §-a alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem
lehet korábbi, mint a felhívás feladásának dátuma. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a
Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatói („A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
7

Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” – KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.
május 16. és „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” – KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alkalmazandóak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G1: Az ajánlattevő saját vagy jogelődje, a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti
évre a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont és (5) bekezdés alapján. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése és a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak.
G2: Az ajánlattevőnek a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
teljes (ÁFA nélkül számított) árbevételére vonatkozó nyilatkozatának benyújtása a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés alapján attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) és
(4a) bekezdése és a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései (közvetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c)
pontjai) alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban csak olyan ajánlattevő tehet ajánlatot, mely megfelel az alábbi
követelményeknek:
G1: a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évben legalább kettő esetében mérleg
szerinti eredménye nem volt negatív - beszámoló alapján. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött ajánlattevőktől megkövetelt, a
közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezési munkák) működésének ideje alatti
nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 200.000.000 Ft. Közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az alkalmassági feltételnek. A Kbt.
55. § (4) bekezdés alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel az alkalmassági
feltételnek.
G2: a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes (ÁFA nélkül
számított) árbevétele eléri összesen a nettó 400 millió forintot. A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján
a közös ajánlattevőknek kizárólag egyenként lehet megfelelni az alkalmassági feltételnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1: ajánlattevő a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt
év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés a) pontjának, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § 3) bekezdésnek és 16. §
(6) bekezdés alapján megfelelően. A Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései alkalmazhatóak és adott
esetben alkalmazandóak.
M2: az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 2) bekezdésnek e) pontja szerint a
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teljesítésbe bevonni kívánt, szakmai gyakorlatot igazolni tudó szakembereinek a szakember
által aláírt szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és végzettséget/képzettséget
igazoló okirata másolata. Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, a nyilvántartási számot az ajánlattevő megadhatja. A Kbt. 55.
§ (4)-(6) bekezdései alkalmazhatóak és adott esetben alkalmazandóak. Az önéletrajzból az előírt
szakmai gyakorlatnak egyértelműen ki kell derülnie, a szakmai gyakorlatot év/hó bontásban
kell megadni. A párhuzamos szakmai gyakorlatot az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra, úgy be kell nyújtani annak a dokumentumnak a magyar nyelvű fordítását is. Az
ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db, minimum nettó 300 millió Ft
értékű, eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt magasépítési munkával.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő MV-É, MV-ÉG és MV-ÉV
jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább 5 éve
magasépítési szakterületen foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel a 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete szerint. Egy személy esetében maximum 2 féle jogosultság megléte az
elfogadott.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott 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 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
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:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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:
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
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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 nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
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: 2014/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: HHP Contact Tanácsadó Kft., 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. 32. számú irodahelyisége
(INNONET Szolgáltatóház)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § alapján
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Program KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
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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) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
a dokumentáció az ’A’ melléklet II. pontban megjelölt címen igényelhető faxos vagy e-mail-es
formában megküldött igényléssel. Az igénylést követően az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet 2 napon belül megküldi, illetve igény esetén időpont-egyeztetést követően
személyesen átadja a dokumentációt az ajánlattevő részére munkanapokon 10:00 és 15:00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 és 11:00 között. Közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike megigényli a dokumentumot. Az ajánlatkérési
dokumentáció megigénylése az eljárásban való részvétel feltétele.
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
igen
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:
G1-G3 szempontok, illetve M1-M2 szempontok
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként az eljárás első része esetében ajánlati biztosítékot kell
benyújtania, melynek összege 1.000.000 HUF, azaz Egymillió HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.
§ (2) bekezdése alapján teljesítendő, figyelemmel a Kbt. 25. § (5) bekezdésre. Banki átutalás
esetén az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (HHP Contact Tanácsadó Kft.) Duna
Takarékszövetkezetnél vezetett 58600283-11127886 számú bankszámlájára teljesítendő az
átutalás. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a megadott értékű bank vagy biztosító által vállalt
garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával is. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. A bankgaranciának az ajánlati
kötöttség időtartama alatt érvényesnek, a lejáratig visszavonhatatlannak és a létrejöttét
meghatározó jogviszonytól függetlennek kell lennie. A bankgarancia összege nem csökkenthető,
az egy összegben hívható le. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló iratot az ajánlathoz csatolni
kell. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az ajánlati
biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
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V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) bekezdés
alapján az ajánlattevő nyilatkozatát. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot az
ajánlatnak eredetiben kell tartalmaznia. A Kbt. 60. § (6) bekezdésével összhangban az
ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti
információkat.
3) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati kötöttség
vállalásáról.
5) Az ajánlatkérő saját nyilatkozatként az ajánlattevő arra jogosult képviselője vagy
meghatalmazottja által aláírt nyilatkozatot fogadja el. Az aláírási jogosultságot az aláírási
címpéldány vagy aláírásminta (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés) egyszerű másolatával
és/vagy meghatalmazással kell igazolni.
6) Az alkalmassági feltételek igazolása esetén a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések alkalmazandóak.
7) Az ajánlattevőnek ajánlatában a következő dokumentumokat is be kell nyújtania: kitöltött
építési költségvetési kiírás (CD-n is), a szerződés teljesítésére vonatkozó organizációs műszaki
leírás és sávos építési-pénzügyi ütemterv javaslat.
8) A beruházás helyszínének megtekintésére nem konzultációs jelleggel az ajánlatkérő helyszíni
szemlét szervez. A helyszíni szemle időpontja: 2014. augusztus 18. 11:00, a helyszíni szemlén
résztvevők részére a találkozás helye: Ringató Körzeti Óvoda, Veszprém Jutasi út 79/I. szám. A
helyszíni szemle célja a beruházás helyszínének megismerése. Az ajánlatkérő csak az írásban
feltett kérdéseket (kiegészítő tájékoztatás) tekinti hivatalosan feltett kérdésnek és a válaszokat
is kizárólag írásban adja meg. A helyszíni szemlén írásban be lehet nyújtani kérdéseket, illetve
az ott elhangzottakat írásban is meg kell ismételni és be lehet nyújtani az A. melléklet I.
pontban megadott címre. A helyszíni szemlén esetlegesen szóban megválaszolt kérdések nem
tekinthetőek az ajánlat részének.
9) Az ajánlatokat a Kbt. 61. § alapján 1 papír alapú és 1 elektronikus (CD-re/DVD-re írva
szkennelve) példányban lezárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlatot oldalszámozással és
tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlatot tartalmazó sérülésmentes, zárt csomagon fel kell
tüntetni a következő feliratot: „Erdei-, Kuckó Tagóvoda - Ringató Körzeti Óvoda”- kivitelezési
munkák – bontási ülés előtt tilos felbontani”. A papír alapú és az elektronikus formátumú
ajánlat eltérése esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó.
10) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során megvalósulási terv készítést ír elő, melynek
költsége az ajánlattevőt terheli.
11) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011.
CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a alapján teljes körben biztosítja.
13) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, legalább a következő tartalommal: Tartalmazza az ajánlattevők között a
jelen eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, jelölje ki azt az ajánlattevőt, aki a közös
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ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, és a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges
felelősséget vállalnak.
14) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás csak
ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok
alkalmasak. Amennyiben a nyilatkozat, vagy okirat részben, vagy egészben nem magyar nyelven
kiállított, úgy az ajánlattevő által készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat,
vagy okirat után.
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján tett nyilatkozatot és adott
esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján tett nyilatkozatot és a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat és igazoló dokumentumokat.
16) Az eljárásban az ajánlattevőknek a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján kell eljárni.
17) Ajánlatkérő jelzi, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat a későbbiekben a Kbt. 94.§ (3) bek. b)
pontjára alapozva.
18) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor írásban nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítésében az alábbi szakértők részt fognak venni: 1-1 fő MV-Ép/A, MV-Ép/ÉG és MV-Ép/ÉV
jogosultságú és legalább 5 éve magasépítési szakterületen foglalkoztatott felelős műszaki
vezető. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania, hogy a nyertessége
esetén az ajánlatban bemutatott szakembereket a fentiek közül mely szakterületen kívánja
bevonni, illetve hogy a bemutatott szakember a szerződés megkötéséig a fentebb bemutatott
kamarai jogosultsággal rendelkezni fog és adott esetben a nyilvántartásba vétel elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a
szerződést.
19) Az ajánlatok összeállításakor a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban foglaltak is figyelembe
veendőek.
20) Ajánlattevőnek a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § alapján legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosításnak korlátlan esetszámra,
esetenként nettó 5.000.000 HUF értékre kell szólnia, illetve a biztosítás éves mértéke meg kell
haladja a 20.000.000 HUF/év mértéket. A felelősségbiztosítás pontos tárgya: építőipari
kivitelezési tevékenység.
21) A II.1) pontban megadott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára
V.5)

tekintettel módosulhat.

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/06 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani
Hivatalos név: HHP Contact Tanácsadó Kft.
Postai cím: Gesztenyefa utca 4.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Páli János közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36309016106
E-mail: palij@hhp.co.hu
Fax: +3696314222
Internetcím (URL): www.hhp.co.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------
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B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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