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Ajánlattételi felhívás

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)

http://www.lipot.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

FAKSZ (00818)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

Lipót Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Orvosi rendelő felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000678122019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Lipót Község Önkormányzata EKRSZ_
42096197

Lipót HU221 9233

Fő Tér 2.

Piller Veronika

piller.veronika@produktiv-iroda.hu +36 304947375

Regionális/helyi szintű
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

A beruházás Lipót Község Fő tér 2. , 223-as helyrajzi számú ingatlanon található, melyen középületek helyezkednek el, szabadon álló 
beépítéssel. A közbeszerzés tárgya a meglévő orvosi rendelő és védőnői szakszolgálat épületének korszerűsítése, az épületet belső 
átalakítása és a homlokzat, valamint a tető felújítása. Az épület összes hasznos alapterülete: lakás: 104,08 m2. A Részletes műszaki 
leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a 
tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való 
ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A munkafolyamatok jellege szorosan összefügg műszakilag és funkcionálisan (egy helyrajzi számon, egy létesítmény), a részajánlattétel
lehetősége nem indokolt.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

9233 Lipót, Fő tér 1. 223. hrsz.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:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Orvosi rendelő felújítása

A beruházás Lipót Község Fő tér 2. , 223-as helyrajzi számú ingatlanon található, melyen középületek helyezkednek el, szabadon álló 
beépítéssel. A közbeszerzés tárgya a meglévő orvosi rendelő és védőnői szakszolgálat épületének korszerűsítése, az épületet belső 
átalakítása és a homlokzat, valamint a tető felújítása. Az épület összes hasznos alapterülete: lakás: 104,08 m2. A Részletes műszaki 
leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a 
tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való 
ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.

150

Orvosi rendelő felújítása

9233 Lipót, Fő tér 1. 223. hrsz.
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Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjának kivételével, melyet a 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolniuk. Az 
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

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 értékelési szempontok pontos meghatározását és az értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok I. kötet, I. része 
tartalmazza,egyéb fontos információk mellett.

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

Felelős műszaki vezető/építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalat (
egész hónapokban)

20

Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a 
kötelezően előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül)

10

Nem

Igen

150

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Röviden: - közvetlen Ajánlatkérői finanszírozás utófinanszírozott pályázati támogatásból - esetlegesen felmerülő önrészről Ajánlatkérő 
döntési jogát fenntartja - 10 % előleget biztosít Ajánlatkérő - Vállalkozó 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 
szerint: 1-1 részszámla 30-60 %-os készültségi fok teljesítését követően a teljes szerződéses összeg 30-30 %-ára vonatkozóan. A 
végszámlát Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségének teljesítését (100%) követően jogosult kiállítani a szerződés 
fennmaradó összegére. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok I. kötet, I. része, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban megtalálható szerződéstervezet alapján a szerződéses összeg nettó értékét alapul véve 
napi 1 %, de maximum 20% késedelmi teljesítési kötbért, vagy 20% meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni biztosítékként.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.

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

azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt 
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.) Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik benyújtani. 2.) Az 
ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban 
foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. 3.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő aláírási címpéldányát/
aláírásmintáját eredetiben vagy egyszerű másolatban a 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról 9. paragrafusának megfelelően. 4.) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt közbeszerzési dokumentumot 
is készít, melyet térítésmentesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsát elektronikus formában. 5.) Az ajánlattevő a 
dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltakalapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthesse meg a 
szerződést. A tárgyalás célja az Ajánlatkérőre nézve legkedvezőbb bírálati szempontok (ajánlati ár, szakember munkatapasztalata, 
jótállás ) elérése a végleges ajánlatok megajánlása során. Ajánlatkérő a tárgyalás során minden olyan információt Ajánlattevők 
rendelkezésére bocsát, illetve minden olyan kérdésre választ ad, ami a kiadott műszaki dokumentációból esetlegesen nem derül ki, de 
elősegíti a legkedvezőbb ajánlatok elérését. - Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. - Az ajánlati kötöttséggel nem 
terhelt, a felhívásban meghatározott, határidőben benyújtott első ajánlatok tekintetében ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok 
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. - A tárgyaláson azon ajánlattevő 
vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas, és akivel szemben a kizáró okok nem állnak fenn - Ajánlatkérő lehetőség szerint 
egyfordulós tárgyalást tart. - A tárgyalást ajánlatkérő ajánlattevőkkel együttesen folytatja le - A tárgyalások lezárásaként az 
ajánlatkérő az érvényes ajánlattal rendelkező ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. - A tárgyalásról a 
helyszínen jegyzőkönyv készül, a kapcsolódó jelenléti ívet a jelenlévő ajánlattevőknek alá kell írnia. - Ajánlattevő az ellenszolgáltatás 
mértékére vonatkozóan ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. - Amennyiben ajánlattevő a tárgyalásra kiírt időpontban 
nem jelenik meg, úgy ezt a tényt ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti, de amennyiben érvényes ajánlata van, a végleges 
felhívást megkapja.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2019.06.21IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 115. §-ában foglalt feltételek fennállása. Az építési beruházás értéke nem éri el a 
nettó háromszázmillió forintot, és a beruházás nem uniós alapokból finanszírozott és 
Magyarország országhatárain átnyúló projekthez kapcsolódik.

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Nem

2019.06.14 09:00

HU

60

2019.06.14 11:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

tartalmazó dokumentum a közbeszerzési feltételrendszer részévé válik. 6.) Az ajánlatokat az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszeren keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli! 7.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem teszi 
lehetővé a gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget 
és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el; és az erre vonatkozó 
meghatalmazást vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást csatolni kell. 8.) Az 
ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 69.§ (6) bekezdése alapján az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb 
ajánlattevőt is meghatározza, és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére. 9.) Nyertes Ajánlattevőnek kivitelezői 
felelősségbiztosítást (C.A.R.) kell kötnie vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, 
melynek Ajánlatkérő által előírt legalacsonyabb mértéke: 20.000.000 Ft/év 10.000.000 Ft /kár 10.) Ajánlattevők a 322/2015. (X
.30) Korm. Rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 24.§ (1) bekezdése alapján szakmai ajánlat benyújtására kötelesek (tételes árajánlat). 11
.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
előírásai szerint kell eljárni. 12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló jogszabályra, az egyéb hatályos jogszabályok mellett. 14.) Az Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő
az ajánlattételi felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, de jogosultak ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 15.) Ajánlatkérő nem alkalmazza adott eljárásban a 75. §
(2) bekezdés e) pontját. 16.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 17.) Az eljárásban 
közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) adatai: Piller Veronika (00818), piller.veronika@
produktiv-iroda.hu, +3630/4947-375 18.) A felhívás és a dokumentumok az ekr.gov.hu oldalon érhetőek el, az eljárás száma: 
EKR000678122019




