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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 57886298Fax:+36 302182465Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nogradkovesd.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nógrádkövesd Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000110622019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nógrádkövesd Község Önkormányzata EKRSZ_
96730236

Nógrádkövesd HU 2691

Madách Út 1

Gyurek László

tarsulas@nkovesd.t-online.hu +36 35378621

Sansz Projekt Iroda Bt. EKRSZ_
61115367

Jászberény HU322 5100

Blénessy János Utca 24/f

Sebestyén Klára

sansz@pr.hu
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Óvoda energetikai korszerűsítéseII.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: NUTS-kód: HU 313 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44. ; HRSZ 186 2. rész: NUTS-kód: HU 313 
2691 Nógrádkövesd, Madách út 1/1. ; HRSZ 229/9

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:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

1. rész: A „TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az óvoda energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden” 
kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki leírás szerinti paraméterekkel. 2. rész: A „
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden” 
kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki leírás szerinti paraméterekkel.
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A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a 
Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából történik. „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai 

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1. rész: A „TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az óvoda energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden” 
kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki leírás szerinti paraméterekkel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44. ; HRSZ 186

Igen

Igen

2.A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 
kivitelezési szakter.-en szerzett szakmai tap.

20

3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás
időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

10

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016
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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:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

2. rész: A „TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 
Nógrádkövesden” kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki leírás szerinti 
paraméterekkel.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Orvosi rendelő energetikai korszerűsítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

korszerűsítése Nógrádkövesden” című, TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú projekt tám. intenzitása: 100%.Finanszírozás:
utófinanszírozás

2691 Nógrádkövesd, Madách út 1/1. ; HRSZ 229/9

Igen

Igen

2.A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési 
kivitelezési szakter.-en szerzett szakmai tap.

20

3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás
időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

10

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági követelményeket.

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]:

Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló űrlap 
segítésével nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/ 
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR űrlap segítségével nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján 
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, 
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 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. A Kbt. 64. § (2) bekezdése
alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 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 egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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 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) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

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

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a 
Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik. „Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő - 
energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden” című projekt. Tám. intenzitása: 100%.Finanszírozás:utófinanszírozás

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016
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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

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

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a 
Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik. Projekt címe: "Önkormányzati épületek - óvoda és 
orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden” című, TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú projekt. Projekt 
azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú projekt. A támogatás intenzitása: 100 %. A finanszírozás formája: 
utófinanszírozás A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések 
pénzneme magyar forint.

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

AK felhívja a figyelmet Ptk.6:186.§(1)bek.,miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,ha olyan okból, 
amelyért felelős,megszegi a szerződést. Ajánlatkérő késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, jótállási biztosítékot köt ki. A 
szerződés megerősítésére és a fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a csatolt Ajánlattételi felhívás, valamint a 
Közbeszerzési Dokumentáció és az annak részét képző szerződéstervezet tartalmazza..

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági követelményeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1)Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a 
felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 2) 
Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (
részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a 
nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni kell! 3) Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 
10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló 
felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építési-szerelési 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 4)Ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő 
köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott
költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban(.xls). 5) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési 
eljárás keretében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi 
határidőben nem nyújtanak be legalább két ajánlatot. 6) II.2.5) kiegészítése: minőségi értékelési szempont: 2.A teljesítésben 
résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez 
szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének megszerzésétől számított, 
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)(min 0 hónap - max. 60 hónap) (egész számot 
szükséges megadni) 3. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó 
többlet jótállás (hónap) (min.0 hónap – max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni). Kötelező jótállási idő: 12 hónap. 7)
FAKSZ: Sebestyén Klára 5100 Jászberény, Blénessy János u- 24/F (Lajtstromszám: 00419) 8)Ajánlatkérő az 1. értékelési 
szempontra tett megajánlások alátámasztása kapcsán az ajánlat részeként benyújtandó árazott költségvetést szakmai ajánlatnak 
tekinti. A 2. értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására a szakember szakmai önéletrajzát az ajánlat részeként kérjük
benyújtani. 9) További információk a csatolt Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumban kerülnek előírásra.

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.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

HU

60
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