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H nrranÁs AzoNosíró auaran

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyítt eljárás _ EKR00011,0622a1,9
E6O - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

,:,i;i::ii,,i.it.l,:.t,c,: Nógrádkövesd Község Önkormányzata

iil;":]jl1,1, ':,:,: ,,,:i:,i Önkormán5.zati épületek energetikai korszerűsítése

Felhívás

§ánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkéró

I.1) Név és címek §elölje meg az eljárásért felelós összes ajánlatkérőt)

Hivata]os név: Nógrádkövesd Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
96730236

Postai cím:

Város: Nógrádkövesd NUTS_kód; HU Postai irányitószám: 2691 ország: Magyarország

Eqyéb crm ada|ok: Madách Út 1

Kapcsolattartó személy: Gyurek László

E_mail: tarsulas@nkovesd.t-online.hu Telefon: +36 35378621 Fax;

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www,nogradkovesd,hu

A fe]használói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Sansz Projekt Iroda Bt, Nemzeti azonosítószám EKRSZ-
61 1 1 5367

Postai cím:

Város: Jászberény NUTS_kód; HU322 Postai iránltószám; 5100 ország: Magyarország

Egyéb cím adatok; BlénessyJános ULca24lf

Kapcsolattartó szemóly: SebestYén Klára

E_rnail: sansz@pr.hu Telefon: +36 302182465 Fax: +36 57886298

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)
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t.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzós formájában valósul meg,

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintú

I.4) Fó tevékenység

Fó tevékenység Altalános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

il.1.1) A szenódés típusa: EPÍtési beruházás

II.1,2) Fő CPV-kód:

45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgrya: Önkormányzati épüIetek energetikai korszerűsítése

II.1.4) A közbeszerzés menn$sége:

1. rész: A,,Top_3.2.1-16-NG1_2017-00016 azonosító számú páIyázatkeretében az óvoda energetikai korszerúsítése NÓgrádkÖvesden"

kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki leírás szerinti paraméterekke1.2. réSz: A ,,

ToP-3.2,1_16-NG1_2017_o0016 azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendeló energetikai korszerúsítése NÓgrádkÖvesden"

kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található múszaki leírás szerinti paraméterekkel.

( az építé si b e rl.lh ózó s j eII e g é nek m e g fel eI ő e n )

n.1,5) A szerzódés idótartama, vagy a teljesítés határideje

ldőtartam hónapban: 6 uugy napban: vagry a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 1. részl NUTS-kód: HU 313 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44. ; HRSZ L86 2. rész: NUTS-kód: HU 313

2691 Nógrádkövesd, Madách út 1/1, ; HRSZ229|9

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van lgen

valamennyi részre
Ajánlatok benyújthatók

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - ovoda energetikai korszerűsítése

II.2.2) Tovííübi CPV-kód(ok) :

Fó CPV-kód:

45000000-7
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II.2.3) A teuesités helye!

NUTS-kód:

HU313 Nógrád

A teljesítés helye: 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44. ; HRSZ 186

II.2.4) A közbeszerzés mennyisóge:

1. rész: A,,TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az óvoda energetikai korszerúsítése Nógrádkövesden"
kiviteiezési munkálatainak elvégzóse a közbeszerzési dokumentumban található múszaki ]eírás szerinti paraméterekkel.

(az építési beruházós jellege és mennyisége, illeWe az igények és kóvetelmények meghatározása)

II"2.5) Értékelósi szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségiszempont: Igen

SúlyszámMegnevezés

2.A teljesítósben részWevÓ, a26612O1,3. (VIl. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 20
felelős múszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kivitelezési szakter.-en szerzett szakmai tap.

3.A sikeres múszaki átadás-átvételt követően kötelezően elóírt 36 hónapos jótállás 10
időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

Köttség szempont: Nem

Ár szempont: 1gen

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség

1. Egyösszegú nettó ajánlati ár (Forint) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzésí rendszer esetében ennek a résznek a keretmegóIlapodás vagy dinamikus beszezési
rend szer teljes ídótartamára vonatkozó becsült összértéke)

1I.2,7) 
^ 

szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzésí rendszer időtartama

Időtartam hónapbanl 6

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív aJánlatokra) vonatkozó infornrációk

Etfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2. 10) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.11) Európai unlós alapokra vonatkozó információ

A kÖzbeszerzés európai uniós alapokbóI íinanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos lgen

Projektszámavagyhivatkozásiszáma: ToP_3,2.1_16_NG1_2017_00016

II.2.'1,2) Továübi információ:

Ajelen kÖzbeszerzés alapján megkÖtendő szerződés összegének finanszírozása az Európai RegionáIis Fejlesztési Alapból, valamint a
MagYar Allam KÖzponti Költségvetési Előirányzatából történik. .Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendeió _ energetikai
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korszerűsítése Nógrádkövesden" címü, ToP-3.2.1-16-Nc1.2o17-0o0t 6 azohosító számú projekt tám. intenátá§a: ].00%,Finanszímás:

utóíinanszírozás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2'Orvosi rendeló energetikai korszerúsítése

I1.2.2) További CPV-kód(ok) :

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A tefesítés helye:

NUTS-kód:

HU313 Nógrád

Ate§esítéshelye:2691Nó9rádlótesd,Madáchr1t1/1.;I{Rsz229/9

II.2.4) A köz.beszerzés mennylsóge:

2, rész: A,ToP-3.2.1-16_NG1_2017-0o016 azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendelő energetikai korszerrisítése

Nógrádkövesden" lrivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található múSzaki léírás szerinti

paraméterekkel.

(az építési beruhózás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározósa)

It.2.5) Értókelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minóséqiszempont: lgen

SúlyszámMegnevezés

2.A te§esítésben résztvevő, a266t2ot3. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 20

felelós műszaki vezetói jogosultsággal rendelkezó §zakember magasépítési
kiütelezési szakter,-en szerzett szakmai tap.

3.A sikeres múszaki átadás_áwételt követóen kötelezöen előírt 36 hónaposjótállás 10

idótartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

Költség sz€mponti Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

1. Egyösszegú nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / Jelentőség

7ö

lI.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül; Pénznem:

(kerctmegállapoi1ós vagy dínamtkus bbszerzé:si rendszer esetében ennek a résznék a keretmegÓItapodás vagy dinamíkus beszerzési

rand szer teljes id őta|tdmára vóndtkozó be csüIt ö sszé rtéke )

llt.2.1l ,^szerzódés, a kerctmégáuapodás vagy a dinamlkus beszerzésl rendszer idótartama

ldótartam hónapban: 6

vagy napban:

vagy Kezdés dáturna - Befejezés dátuma: ,", ,, , "" "",

t,{em
A szerzódés meghosszabbítható

II.2.8) Vá,ütozatokra (alternativ ajánlatokra) vonatkozó informáclók
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

lI.2.9) Opctókra vonatkozó lnformácló

Opciók:
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II.2. 10) Inforuráció az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat eleiitronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak e]ektronikus katalógust kell Nem

tartalmazniuk

II.2.11) Eunípai uniós alapokra vonatkozó információ

A kózbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projektszámavagyhivatkozásiszáma: ToP_3.2,1_16_NG1_2017_00016

1I.2 "12' ToviáLbbi inforrrráció:

Ajelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális FejIesztési AlapbóI, valamint a
MagyarÁllam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik. ,,Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő -

energetikai korszerúsítése Nógrádkövesden" című projekt. Tám. intenzitása: 100o/o.Finanszírozás:utófinanszírozás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügvi és műszaki információk
III. 1) Részvételi feltételek

III.1.1) Klzáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az e§árásban 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid }eírása:

Ajánlattevó a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKRrendszerben erre szolgáló űrlap
segítésével nffitja be. A32Ll20L5. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajániattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benffitania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatáya alá. valamint Aján}attevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szó!ó 2077. évi LIII. törvény 3, § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinü tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásá,t tartalmazó nyilatkozatot benyújtani, Ha a gazdasági szereplónek nincs a
pénzmosás és a terrorizmus íinanszírozása megelőzéséról és megakadályozásáról szóIó 2Ol7 . éü 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 321,1

2015. fi, 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 úrlap segítségévei nyújtja be. A327l2OI5. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelózően kiállitott igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mlndaddig, ameddig az igazolások}an foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkéró - ellenkező bizonltásig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélküi vélelmezi. Az ajánlatkéró a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján
kizárya 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 kóvetkezett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése érte]mében a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fenná]lása ellenére az ajánlattevő,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepló 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. 1 88. § ( 5 ) bekezdése szerinti vagy birósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5)

bekezdése szerinti -jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szerepló az ajánlat benyújtását megelózően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellóképpen igazolják a megbízhatóságát, A Kbt. 64. § (2) bekezdése
alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessó vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a biróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerintijogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya
alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkiil köteles azt elfogadni. Ajogerős 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 32112015 (X, 30,) Korm, rend. 7.

§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásFan felhaszná]t - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkéró által a kizáró okok és az alka]masság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaIt információkvalóságtartalmáért
az ajánlattevő felel.

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

Szakmai tevékenység végzósére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid Jeírása:

Ajánlatkéró a Kbt. 1t5. § (2) bekezdésére tekintettei nem határoz meg alka_lmassági követelmónyeket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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III. 1.3) Műszakl, llletve szakmal alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és röüd leírása:

Ajánlatkéró a Kbt. 1 1 5. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági kÖvetelményeket.

AJkalmassági minimumkövetelmény(ek) :

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III. 1.4) A szerződés biztositékai:

AK felhí{a a figyelmet Ptk.6:186.§(l)bek.,miszerint kötelezett pénz fizetésére kÖtelezheti masá] arra az,e_setre,ha olyan okbói,

amelyért felelós,megszegi a szerződést. Ajánlatkérő késedelmi kÖtbér, meghiusulási kÖtbér, jótállás, jótá}Iási biztosítékot kÖt ki. A

.""."ődé, megerősíiésére és a fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabiilyokat a csatolt Ajánlattételi felhívás, valamint a

Közbeszerzési Dokrrmgntáció és az annak részét képzó szerzódéstervezet tartalmazza,.

nL1.5) Az ellenszo}gáltatás tetJesítésének feltételei és / va{ry hlvatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésel,rre:

Ajelen közbeszerzés alapján megkötendó szerződós összegének finanszírozása az Európai RegionáIis Fejlesztési AlapbÓl, valamint a

tutagyar,lllam Központi xöttségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik, Projekt címe: "Önkormányzati épÜtetek - Óvoda és

orvosi rendeló - energetikai korszerúsítése Nógrádkövesden" című, ToP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számúProjekt. Projekt

azonosítószáma: ToP_3.2.1_16-NG1_2017_00016 azonosító számú projekt, A támogatás intenzitása: 100 %, A finanr:i:"'i: formája:

utófinanszírozás A megkötésre kerúlő szerződés egyösszegú (áta}ányáras) típusÚ; Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések

pénzneme magyar forint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.l) Meghatározás

N.1.1) Az eljárás fajtája

NyíIt euárá§

Gyorsított e§árás

Tárgyalásos eljárás

Iv.1.2) keretmegáLllapodásra vagy dinamikus beszenési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányu}

] Keretmegáüapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás részWevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer Iétrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam Índokolása:

IV. 1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésról:

rV. 2) Adminisztratív információk

Iv.2.1) Az adott e[árásra vonatkozó koráLbbl közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési lirtesítőben:

rv.2.2) Ajánlattéteti haüírtdő

Dátum, helyi idő: 2019'02'20 14:00 óra/perc

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

EKR000110622019

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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rV.2.4) Az aJánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vag-y napban: 60 ( az aj ánI otté teli h atárid ő I ej árt ótd s z ámíN a )

rV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltótelei

Dátum, helyi idő: 2OL9'a2'2O 16:00 óralperc

Nem

V. szakasz; Kíeg észítő informá€iók
V.1) Az ajánlatí biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) További információk
1)Ajánlatnak a Kbt. 66, § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Iöt. 68. § (4) belrezdése
szerinti összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus Űrlapként létrehozta a
felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus úrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni, 2)

Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában meg;jelölni 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 szerzódó fél köteles - legkésőbb a
szerzódéskötés idópontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább
10,000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- FVkáresemény mértékú teljes körú építési.szerelési tevékenységet magában foglaló
felelősségbiztosításra, Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedó fedezetet nyújtó te§es körű építési-szerelési
felelősségbiztosítássa] ke]l rendelkeznie. 4)Ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstól eltérni nem lehet. Ajánlattevó
köteles csato]ni a cégszerúen aláírt eredeti teljes terjedelmében írásvédett (elszó nélkül olvasható, nem szerkeszthetó) beárazott
költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban(.xls). 5) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogyjelen közbeszerzési
eljárás keretében a Kbt, 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi
határidőben nem nffitanak be lega}ább két ajánlatot. 6) II.2.5) kiegészítése: minőségi értékelési szempont: 2.A teljesítésben
résztvevő, a266l20L3. (VtI.l1.) Kr, szerinti MV-É felelós műszakivezetői (vagy azzal egyenérté}ú)jogosultság megszerzóséhez
szükséges 26612073. (VII.1 1.) Kr, szerinti végzettséggel rendelkezó szakember végzettségének megszerzésétől szárnított,
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (HónapXmin 0 hónap - max, 60 hónap) (egész számot
szükséges megadni) 3, A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónaposjótállás időtartamát meghaladó
többletjótátlás (hónap; (min.0 hónap - max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni). Kötelezójótállási idó: l2 hónap. 7)

FAKSZ; Sebestyén Klára 5100Jászberény, BlénessyJános u- 24lF (Lajtstromszám: 00419) 8)Ajánlatkéró az 1, értékelési
szempontra tett megajánlások a]átámasztása 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.3) Az ajántattételi felhívás megküldésének dátuma:

EKR0001 t06220l9 űVq



2. számű melléklet:

közbeszerzési dokumentumok
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E rrrnnas AzoNosíró enanar

Nemzeti, Kbt.l"Ls. § Nyítt eljárás _ EKR000110622aL9
E4O - Ajánlattételí szakasz

,{li]ii.tlii l.§i}]3]

il )

Nógrádkövesd l(özség Önkormányzata

Önkormán;.zati épületek energetikai korszerűsíté se

Benyuj tandó iratok j e gyzéke

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Kötelezően benffi tandó iratok:

Nyilatkozatok

NYIL-ATKoZAT kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt, 66, § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Új iratok hozzáadása a kötelezóen benyújtandó nyilatkozatokhoz

Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges

AjánJattételi szakasz 1 - Óvoda energetikai
korszerúsítése, 2 - Orvosi
rende]ó energetikai
korszerúsítése

1 - Óvoda energetikai
korszerűsítése, 2 - Orvosi
rendelő energetikai
korszerúsítése

Aján]attételi szakasz

Ajánlattételi szakasz 1 - Óvoda energetikai
korszerűsítése, 2 - Orvosi
rendelő energetikai
korszerúsítése

4jánlattóteli felhir,ás

közbeszereési rlokument,um

Kijzbeszerzési tlokumentá t:io

Terv-ek és árazatlan költségvetés

EKR000I 10622019

Aján}attéteii felhívás

közbeszerzési tlokum ení.u-nr

kiizbeszerzési r.lokrrn:rentiir:iti

A,iíin}at.téiel,i_felhivás_2 0l, 80206.pc: Részletek

közbeszerzési dokunrentum
201B0206,pdf

KD-Nógrádkör,esd. _0206.doc

2*Kiviteli terv és árazatlan
kiiltség-vetés.zip

Rószletek

[lószletek

RészletekTeryek és árazatlan költségvetés

ű,tt(



További közbe szerzési dokumentumok

t - Óvoda energetikai korszerűsítése

NyII-ATKozan ö s sznÁrríró - óvooa ENERG ETIKAI KoRsznnús ítÉ s n

A,jánl.attételi frrrdu]ó

. Mező címke

1. Egyösszegű ncttó ajánlati ár (Forirrt) (

egész szánrot szükséges megadni)

2.A te§esítésben résztvevó uv-É tat.
műszaki vezetói jogosults. megszerzéséhez

szükséges végzettséggel reIrd. szakem.
vógzetts. megszerzósétől számitott,

magasépítési kivitelezési szakt-en szerzett
szakm-i tap. itteje(hónapXmin.O hónap-max

.60 hónap)

A teljesítésbe bevont szakernber neve és
jogosultság száma

í].A sikeres múszaki átadás-átvételt
követően kötelezően eiőírt 36 hónapos
.jótáltás időtartamát meghaladó többlet
jótáltás (hónap) (min.O hónap - max. 24

hónap) (egósz számot sziikséges megadni)

{iánlattételi forduló

, Mező címke
:

1, Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (

egósz szárnot szükséges nregadni)

2.A tetjesítésben résztvevó MV-§ fel. múszaki
vezetói jogtlsults. megszerzéséhez szükséges

végzettséggel rend. szaketn. végzetts.
megszerzésétől szárnított, magasépítési

kivitelezési szakt-en szerzetl szakm-i tap,
ideje(}rónapXmin.0 hónap-max .60 hórrap)

A teljesítésbe bevont szakember neve ós
jogosriltság száma

3.A sikeres múszaki átadás-átvéte}t követően
kötelezóen előírt 36 hónapos jótállás

időtartamát meghata<ió többlet jótállás (hónap
) (mi,rr.O hónap - max. 2.1 h,ónap) (egész

számot szükséges megadni)

EKR000I 10622019

Mezó típus

Szám
Tizedesek: 0

Szám
Tizedesek: 0

Szöveq

(1 of 1)

Kötelező

Igen

lsrnétlódó Felob,asólapra

Nem lgen

lgen Nem l_qen

lgen Nem igen

Igen Nern lgenSzám
lizedesek: 0

Kötelezó

Igen

Igen

igelT

Igen

tsmétlődó,, !-elolvasólapra

Nem Igen

Szám
Tizedgsek: 0

Nem lgen

Nent lgen

Nem lgen

2 - Onrosi rendelő energetikai korszerűsítése

NYILATKOZAT ÖSSZnÁrrÍrÓ _ ORVOSI RENDELÓ ENERGETIKAI KORSZERÚSÍTESE

Mező típus

Szánr
Tizedesek: 0

Szöveg

Szám
Tizedesek:0

(1 of 1)

/,L\\
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3. számú melléklet:

Vállalkoző ajánlata



Aiáníattevő nevg ÉprcmplEx KFT,

srékhely*; 2100 6ödöllő, Rét utca 37.

Ar ajánlattevö kapcsolattartó sremélye:

neve! §enkőAnna

telefo*sláma: 28/§13.§§§,

2sl455-9823

telefaxseáma: 28/513-5§6

e-mail círne: iníg@ep§orne!*;ó§

b, a n n§@epí§a rnplex, hu

1. §z. példány

ffi
Épltom§gx

ELSŐ EREDETI
pErnÁN,v

AJANLAT

1. rész óvoda

tárgyú eljárásához

Gödöllő, ?019. február 21,.

4

Ajánl*tkérő neve: Nógrádkövesd Község Ónkormányzata

Ktizbesztrzósí eljárás mcgnevcz6se

VáIlalkoási sr"erzödés,§nkormányzati
épiiletek - óvoda és orvosi rendelő - energttikai
koxzerüsítése Nógrádkövesden" kivitelezési

munkálatainak elvégzésére



TARTALOMJ§§YZ§K oldalszám

Fedölap
,l

Tartalomjegyzék ^'

Iraíminta 3. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról lr.

Iratminta 4. A Kbt.67. § (4) bekezdése és a 32ll20l5. (X.30.) Kí. 1?. § {2)
bekezdése szerinti nyi latkozat s.

lratminta 5. Cégszenien aláírt áraeott köl§égvetés 6 * ii+

Iratminta ő. A teljesítésben résztvevő, a 76ő/70L3. ryn, 11.) Korrn. rendelet
szerinti MV-§ felelós műszaki vezetöi jogosultság megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel és tapasztalati idövel rendelkezö szakernber szakmai önéletrajza és a

te§esítés idejére vonalkoeó rendelkezésre áIlási nyilatkozata

l(jí

lratminta 7. Nyilatkozat a lblelősségbiáosításróI l1 ,

Iratminta 8, A jótállá§i biaosíték határidóre történó rendelkezésére bocsátásáról

szóló nyilatkozat ^{J

Iratminta 9. Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai

nllvantartásba vétele tekintetében l3.

{ánlatot aláíró(k) aláírási círnpéldányal vagy a 2006, évi V. törvény 9. § (l)
bekezdés szerinti aláirási-mintáj a

b --.,-l)

A cégkivonatban nem szereplö kötelezetrségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult s;nmólytőI szánnazó, az ajánlal aláírására vonatkozó; a meghaíalmazott

a}áírását is tartalmazó írasos meghatalmazás
N.R.

Folyamatban lévó váltoaásb*jegyzési e§ánís esetébcn a cégbírósághoz benyujtott

váltoásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldön

igazolás

N.R.

Közös ajánlattétel esctén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (l) bekezdése

szerinti meg}ratalmaást tartalrnazó okiratot. (közős ajúnlattevők karclesek maguk

kasil eg:, a közbeszerzúsi eljúrásban a ktjzös ajánlatlevők nevében eljúrni jogosult

képvisel őt me gj e laln i. )

A msghaíalmaaisnak ki kell terjednie arr&, hogy a közös ajrinlattevók képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton

teendö nyilatkozatok megtét§Iekor az esie§ közös ajánlattevók képviseletében

e§árhat,

N.R.

Közös ajánlatt*vőkjelen kózbeszerzési e§árásra tekintettel aláírt hatályos
(lonzorciális} szerződése (opcionális)

N.R,

{r

fr,V\
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Szakember iskolai oklevelénelrloklsvelsinek egy§u§rü fiá§olata 4l 4n
gl r§r

Nyilatkozat az üzle;li titokra vonatkozóan (opeionáIis)

A gazdasági szerepló a Kbt. 44. §-ának alkalmazisa sotán az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkíilönített elhelyezésére az EKR-ben ene szolgáló firnkciót
alkalmazza.

N.R.

Nem magnr nyelvü dokumentum esetén annak felelós fordítása {opcionális) N,R.

Nyilatkozat a Kbt. 66.§(ó) bekezdése alapjr{n a]vállalkozókról 4}

Nyilatkozat elölegröl -:*
Nyilatkozat cégadatokrol :t^

§gyéb dokuí*entr:mok Felolvasólap .{b,

§
t}

$

űv\



NYILÁTKOZAT

a kizáró okok fenn nem állásáról

EKR re+dszerben az Aiánlatkórő által fbltöltött nvilnlkozgt" *íntlvet Aiánlattevö *
letöttis ut+in .${ie titötteni!

Vátt*lkoási *zgmődó* rrÖ.nkorm*nyz*ti ópületek - óvoda és orvosi re*delő - energetíksi
korszcr§sítése Nógrádkövesden' kivítelezósi munkál*tain*k elvégzésére

targytl k§absqaerpési §érás l, része vopaikozasában íóvoda)

Alullrott Épkamplex Kft (2100 §ödSüő, Rét u. 3?.) tár§s§ág (ajánlattevő), melyet képvisel:
Motnór József

az nIábbi nyilatkoz.atot tesszük:

Nern állnak ftnn veliink szernben a Kbt. 62. § (1} bekezdés g}-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáro okok.

Gödöllő, 20l9. február 2l.

Molnár József

. ügyvezet{
Epkomplex Kft.

\ /,,\)/



NYILATKCIZÁT

,32112015. (X.30"} Korm" r" 17. § (2) bekezdése tekintetében

§KR ren*szqrben az Airi{r|atkérö álta| feltfitött nvilat§o?at ametyeí Aí§nlattevö g
letöltés után tudia kitölteni!

Vállalkozási szerzödés ,,Önkormányzati épütetek - óvoda é* orvosi rendclő - energetikaí
korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkál*tainak elvégzésére

tárgyrl közbqszelzési eljrirás l. r*sze vpnatkozásában {óy*da}

Alulinrtt Molnár Józeef (képvis*tő neve}, tnint az Épkomplex K§. (2100 G6döllő, Rét u.
37.} (Ájánlattevő neve, eime} képviselöje a 321/2015. (X.30.) Korm, r. l?. § (2)
bekezdésében fogl*ltakrrak rnegfelelóen ezEnnel felelősségem trrd*ában

az *lábbi nyilatkozatot teszem:

a szerződés teljesíteséhez aközbeszerzési e§árasban nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (l)
bekezdés g)-k}, m) és q} pontja szerinti kizáró okok hatálya alá esö alvá}lalkozót.

üödöllö, 20l9. február 2l.
Épranptx /:

Ér 4tr ale 
7 sl qa ya fi x rr,-

.,....l.,,,.Y..i.Y.l.. j..*.1.
]

Molnr{r József

. ügyvezetö
Epkomplcx Kft.

&

frÁ,\



l . l Közvetlgl önköIí§óg d§sz§cn ó ?36 838 3 

'40 
8' l

2.1 AFA vetltesi a|ap lO47? ó89

To?_3.2. l _ l 6.N§ 1.20 l 7-000 l ó
Önkormányzati épületek en§rgetikai korszerüsítése Nógrádköve#en
óvonn
2ó9 l Nógrádkövesd. Konsuth út 44, HR§Z: l 8ó

Költségvelés löö§§íe§íó

l^ Eoítménv közvetten 61 740 85l

2"2 Afa 27,{Nó/a 28289?6
3. Amunka ára l 3 306 óó5

Dátun: 20t9, feb,íuáí 2l.

A kiirá*ban szerepló tétel*k beárazásakor iu epsegárban szerepeltotni kell minden olyarr
segéd és 6anyagot, amely a nevezeít tdt§l elké§zítésehez szükséges.

Minden tételnél figyeternbe kell vcnni a 6drÉs, szrillitris, szerelés és b@ritési valamint
helyreállitás költségeit.

Csak elsó osztólyú minöségú anyag keriilhet beépitésrc.
A kivitcle,e§ a lxáraeás*t ttgy ké*rítse, hogy l, trs*tályii múkötlóképes rendszert kell

bcáramia, ez.ért minden tétcl komplettar egrmáshoz kapcsolódva szerepeljen a

bgáraz.ásb6n,

a$§68284§
info@sza ntostuc| io,con1
wwlv,szantostudio,com

{i

\flffi
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§ZAKMAI öNrlrrn*.;lz

EKR rend*zerbcn azÁiánlatkérű r*lt*I feltöltött lrrilatkozat. *rír§lvet Aiánlpttevő *
letöltés után tudia kítölteni!

Yátlalkczási szeruődés ,,Önkormányzati ép§letek - óvoda ós orvosi rendelő - energetikai
korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzésére

targyú közbeszerzési eliárás l. része vonat_kozásábalr (óvoda)

Név: Barta József

§zületési idől 1957.a7,l3.
ÁllampoIgársÉg: tnagyaf

is, xr eu gc=v*B,*

{kezdie a leg&issebbel, és úsy haladion ae idóbgn visszafblé!)
Mettől meddíg (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

2001 Felelős műszaki vezetói jogosultság. Műszaki ellenöri jogosultság

l975-19?9 Pollack Mihály Müszaki Főiskola Pécs * üzemmémök

197l-|975 József Attila Gimnázium Ozd - érettségi

, ] ] : ]] ] ]

scrüe*ak$álissal, és úgy haladjon az iee§en visíffitet)
Mettől meddig

íevlhónau)
Murrkahely megnevezéte, munkak§r

2űo1. Epkomplex KFT., Gödöllő - mtrnkahelyi mérnök, építésvezető,
felelős műszaki vezető

1997.-2001. ARCHITEKTON RT., Gödölló - munkahell mémök
1990.-l997. Renovit KFT., Budapest - beosztott mérnök

l983.-l989. l,sz. Epítöipari Vállalat, Budapest , beosztott mérnök

t981._l983. l.sz. Epítöipari Vállalat, Budapest - munkahelyi technikus

1979,_]98l. Epítőipari §zövetkezet, §iklós - előkészítő

rrpzErrsÉcnrÉczETT§ É G, §z_A KMAI T APA§ZTALATUGYÁ.KORLATI I DÓ

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben viss"áfelé!)
Korábbi projektek l nilátott funkcíók és feladatok felsorolása

ismertetése,
időnontiai íév

l ,, l
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2016.1 l..20t7.08,
{6 hónan)

Aszódi EvangéIikus Gimnázium alsó tagozatos iskolaszi*rny építése
felelős műszaki vez§tó

2arc.07.1aű.07.
(8 hónap)

Diósd, Tigriz épület át*lakítása, iskola átalakítá§a
felelös műszaki vezetö

20l5.08. _ 2016.04,
í9 hónan)

Budapest, Teleszkóp u, 9. egy lakásos lakóépület kivitelezése
fblelős műszaki vezető

2013,09. * 20l4.08.
í3 hónao)

Vasad §ölcsöde építése
felelös müszaki vezetö

20l3.1? _ 2014.05.
{ó hónap)

Asaód Napsugár Ovoda- helyszíni építésvezetö,
fb}elös műszaki vezető

2013.06. * 2013.1l
(6 hónap}

Cyál Bóbita Bölcsöde ft rőhelybóvít*§ é§ szo l gal tatásfej lesxés
íblelös műszaki vezetó

20l2,08._2013.04,
(9 hónap)

Budapest lX., Marton u. 5/a. lakóépület teljes fulujitása,
tartószerkezeri fiépíté§ helyszíni építésvezetó, íblelós müszaki vezetö

201 1.09._20l2,04.
í7 hónan)

Budapest IX,, Márton u.31a. lakóépület te§es felújítása,
tartószerkezeti átópítés ft lelós műszaki vezetö

20ll.a7.-201 1.09.
(3 hónap)

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és §zámviteli Kar
karbantarlási és felúiítási munkák felelös műszaki vezetó

20l 1.0l ._20l l ,06.
(6 hónap)

Heréd orvosi rendelő építése
fulelös múszaki vezető

2010.ü1._2010.1 l
fl l hónap}

Bp. IX. Viola u. 21. lakóspület felujítrisa, tarlószerkezeti átépítés
felelős müszaki veeetó

Osszesen; 74 hónao

26612013. (Vil. 1l,) Korm. rendelet szerinti
MV-E felelős múszaki vezetói jogosultság Mv-É rc-7?34

esetén a kamarai nvilvantartási szám:

§zak§rtelem: műszaki ellenőri jogos*ltság

Kijelentem, hogy mint az Epkomplex Kft. (210ü Gödöllő, Rét u. 37.) ajánlattevó áItal ajáfilott
Barta József {építész felelós műszaki vezetó} szakernber részt veszek a Yállatkozási
szeraódés ,Önkormányzati épületek - óvoda és orvogi rendelő - energetikal
korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak elvégzósére trárgyu
közbeszetzési e§árás 1. (óvoda) részében. Kijelentern továbbá, hogy az ajánlat sikeressége
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kivanok azokban atervezett idöszak{okiban, és az
ajánlatben szereplő beosaásban, melyre vonatkoeóan önéletrajztmat benyrijtották,
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségsm ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bárrnilyen szempontból
akadályoznak,

Büntetöjogi felelósségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Gödöllö, 20l9. febrnrár 21.

í
,t
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Barta József
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NYILATKOZAT A FELELÓ§SÉCBIZTOSÍTÁ§RÓL

§KR rendszerbtn az Aiánlatkérő által feltöltött nvilatlíozat. *melye} Áiánlattevő a
letöltés után tudia kitöIteni!

Vá}tatkozási szerrödés ,nÖnktrmányzati épüleíek - óvoda ás orvgsi rendelő - energttikai
korszerűsítóse Nógrr{dkövesden" kivittlez{si munkálatainak elvégzésére

tárgyú közbeszerzési eljárás l. része vonalkozásába§ (óvoda)

Á}utírott Matnár Józseü miní az lÍpkomptex Kft. (2t{X} GödölIő, Rót u. 37.) ajanlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselóje büntetőjogi felelósségem tudatában nyilatkozom, hogy a
Váltalkozásí szelződés ,,Önkornrányzati épiíletek - óvoda és orvosi rcnd.ető - energetikai
korszerűsítése Nógddkövc§den" kivitelszósi munkálatainak elvégzésére tárgyu
közbeszerzési eljárás ... része alapján kötendő szerzódés megkötésének időpontjáig épitési.
szerelési felelősségbiáosítási szerzödést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkx
kiterjesztjtik az Ajánlatkérö riltal előín mértékii és terjedelmü felelösségbiztosírásra.

Mértéke: 5.000.üü0 forint/, kmesemény és t 0.000.00CI forintlév.

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajrtnlatkérö szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. l31. § (4) bekezdése alapjan. melynek követkeaében a

masodik legkedvezóbb ajránlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Gödöllő, 2ül9. február 21.

Éprcuíaru'Wr7,q*
""t úiláij;;;;i|

. Ugyrigzetó
Epkomplex Kft.
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NYILATKOZAT

a jóáIlási bíztosíték rendelkeeésre ba*sátágáróI

EK§__[9§ds?prben qu Aiáulatkérő áttrl felt§*Stt nvílgtkrz§t. amelvet AiántflííeJő §
tetöltés u&{n tudia kitölteni!

Vátlalkozá;í szerződés ,,Önkormányzati épiiletek - óvoda ós orvosi rendelő - energetikai
korszerüsítése Nógrádkövesden" kivitelezósi munkál*ainak elvégzésére

tfug},,ú közbesegrzósí eljárás 1. része vona.tkqa{§ábat},.{óyp4§),

Alulírott Molnár József, mint az Épkamptex Kft. {2rüü Gödötlö, Rét u. 3?.} ajanlattevő
cégjegyzésre jogosult kép.viselö.ie büntetőjogi felelősségem tudatában kijetentem, hogy a
Yállalkozási szerződés ,rÓnkormányzati épütetek - óvoda és oryosi rendelő _ energetikai
korszerűsítóse Nógrádköve*den'r kivitelezósi munk*latain*k elvégzésére tárgyu
kÖzbeszerzési e§án{s l. részekapcsán ajótállási biztosítÉkothataridőre benyúj§uk.

Gödöllő, 20t9. febrtr.ir 2l.

,.,
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NYILATKOZAT

t §zsksmb§rek jogorultságal kamaraí rryilvánt*rtlf,sba vótele tekintetében

§K&r§ndszerben az Aiilnl*tkéró ált4!"í?|t§ltött nvilatkqgst. *,{írelvet Aiánla{evő x
letöltés utín tqdi{ kitölteni!

Vállatkozási szerződés ,,Önkormányzati épületek - óvoda ós orvosi rendelő - energetikai
korsztrűsít§se Nógrád köve§den' kivitclezési munká latainak elvógzésére

tár§ru köpbeszereési eljárá§ 1. része vonatkozásában (óJoda)

Alulírott Motnár József (név), rnint az Éptromplex Kft. (21üi} C§dö§ó, Rét u. 37.} (cégnév,

székhely) ajanlattevö cég|egyzésre jogosult képviselője nyilatkozorn, hogy nyeitességünk
esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 teey) ffi olyan műszaki
szakemberrel, aki rendelkezik a 266l?013. (VIt. 1l.) Korm. rend,elet szerinti MV-É felelős
műszaki vezetőijogosultsággal. a jogosultságot a szerződés te§es időszaka alatt fenntartjuk,
valamint hogy §zen kötelezettség teljesítésének elmaradása a sz*rződésköté§tól való
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan ós tudomásul vsssziik, hogy ebben az esetben

ajánlatkérő a második legkedvezóbb ajánlattevóvel köt szerzódést.

{iödölló, 20l9. február 21 ,

ty
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Épkómpkx Kft.
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ÁtÁiRÁ§l ciurrlnÁNv

Alulín:n Molnár JÓzsef (született: fiégúny, l953, február 0l.,.anyja ncve; Zsircls Erzséber)
2170 Aszód, Kossuíh Lajos rrtca 95, szam alatti lakos. mint az nrX-onnpl§x §píróipari ós
§zclgáltaró Korlátolt FelelÖsségű Társaság (székhely: 2100 §ödöllö, Rd urca 37.}
képvíselője a társaságot akként jegyzem, hogy a tr{rsaság kÉzz-e! vagy géppel elóin,
elón1'omott vagy elónyomtrrtotl cégnete alá nevernet önállóan áz alábbiak sió.int iúm:

ir[p,r^.,'ÍÚ*v- -r --;, t-,---- 

t-" 
--- .", + --

Dr. §zabó Ycroníkn közjcg.l,ző
2l00 G$dö!lii, Krrssuth Lajtr* utca l.
2l0l üödö,ló, Fi ]5?,
l'el: 2&{_30-!.i8

Ügysaim: 14§3S/fi1I211/20t t.

rANÚ§ÍTvÁNy

Tanúsitom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Molr:ár József (szülelett: Cégény^ lg53, lbbruár
CIl., anyja neve: Zsiros Erzséber) ?l70 Aszód. Kossuth Lajos utca 95, szám alatti lakos,
nriutrin szeméIyar.onrsságát a felmutatott 983ó89JA számú seemélyazonosító igazolvánnyal,
lakcímét a 8ó3200PL számr} lakcímet igazo!ó harósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon
előttem sajátkezü nér,aláírásával látta el, --**_-_--_
Kelt GödöIlőn, a 20l l . (kettöezer-íizenegyedik} év október hónap l3. (tizenharnradik) napján,

, , lj
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Bfia Józ§ef
2r7aA§&
Boc*ai u" t7.

PolJ.ack Mihály tríűszaki és rnforraatikaí fiar
Dé*áni §iveta1

Tanulmányi Csoport

prry...§*§.§:. !,..., noly

It

tiii ,":'". r,\i ' 1 i ,i *j;' ,,.,. i!!, ,\rl' .;l"i;2:
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t§Áu§LÁ§

}livatalosan Ígnzoliuk, bogy Barta Jóesef (vül .: Úzd,1957. jrtüus l3., anyja nevc: @i€rr
Ilona) a Pécsi Pollack tvfitúly lrfilmaki Fóiskola §oguíód íntfu*ny pécsi Tudomáayegrebnr
Polhc&i&MlYM§*zakí é§lífoíeati}*í&er) mryreépfr&isra}fu§/tg?9 **uon olrlGyclcí
cnr.rrf,t

Aa, Álrmi Viz§gád8tó §iuott§ág 1g7g. dlrl.júlíus 04_i baíárczata arryján nevezetl okleyelo§
üzcmméruök lcQcsíaást ggzáL
Ok}§rcresk m inó,§tésa; ctégséges

Azr993. L)OO(. §. l2l. § (l}*tetmében okleipele elapj*n jogosulíae épííészmén§lri cínr
&*sau*t*íirn

Jelcn igazolást azNtA326fI5 sa lömsklinyv alapJát áUftofiuk ki.

Pé§§,2§I§-0l-r3

Kukai
tanulnányi
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NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉ§ §ZERINT

Yál}atkorási szenrödés 
"Önkormányz*ti 

ép§tetek - óvod* és ortosí rgndelő - energetikai
ltorszerűsíúése Nógnídkövesden" kivitelezési munkátataínak elvégzésére

tiireyú közbeszegési e§árás 1. része vqnatkoza§ában (óvoda)

Alulírott Épkomplex Kft. (2l00 Gödölló, Rét u. 37.) (ajánlattevő}" melyet képvisel:
Mo}nár József

az tláibbi nyilatkoextot testzük:

Nyilatkozunk a Kbt. 6ó. § (ó) bekezdés a} pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározotl részeivel összefiiggésben alvállalkozóval szrrz&lé§t köttink:

építómesteri munkák §gyö§ részeire
épiiteteepászeti munkák egy§§ reszeire
épületvillamossági munkrik egyes részeire

Gödöllő, 20t9. február 21.
É ( t|őip 
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ri É s §7 odá|taé, Xn
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Y_"".^-" " "'\r' ,l" " ",","
Molnár József

tigyve&tö
Épkomplex Kft.

:J ^,

1§

Nyilatkozurrk a Kbt. 6ó. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
tásakor már ismert alábbi alvállalkozókat kívaniuk vennl:

mes n€m sm€rt építómesteri munkak egyes részei
meg nem §mefi epületvillamossási munkák esves részei
meg nem §m€fi épületeépószeti munkák €gys§ részei

qűf



Ajánlatkórő neve: Nógrádk öt esd Köz s ég Ö n ko r má nyz at a

Közbeszerzósi eljár{s nregnevezése
,, Onlconrrányzati épületek-óvoda és orvosi

rendeló-energetikai korszerüsítese
Nógrádkövesden "

§ulírott, Molnír Józset mint az Épkomplex Kft. (2l0S Gödöllő, Rét u. 37.) cégiegyzésre jogosuit
képviselője, a(z)

tárgYÚ közbeszerzési e§árásban {1. része vonatkozásában /óvoda} nyilatkozom, hogy
nYe*ességünk esetén, elŐ}eget kívánunk igénybe vetrni, a szerzödésben foglalt ál&lános forgalmi adb
nélkiil szárnított te§es ellenszcrlgáltatás S7o-anak megfeleló összegben.

Gfuöllö, 2019. február 2l.

'Éntrwisi,u'"'''.{íiűFá"ls s2ötláfaíö.,i(,} ", "
Molnár József .

ügyvezelö
a.
b.pkomplex Ktt.

í} .,
,, -a
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Az AJÁiltATTEvő rnu*rxozATA
e cÉerponnr rÉnxerösÉeÉnór. És nz gonrgÁzsornól

Alulírott Molnár Jóesef, mint az Épxonnpux Kft, {2100 €ödölló, Rét u.37.} aJánlattevő cégjeg;yzÉsre
jogosult képvlselője nyilatkozom, hogy az aktuáíis cégállapotot bemutató, az illetékes cégbíróság vagy
a Közigazgatásí és lgazságügyi Minisztérium {KlM} Céginformációs és az Elektroníkus Cégeljárátban
Közreműködő §zolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbálisából letölthető cégkivonat
adatai a valóságnak megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatják.

Társaságunk cégjegyzék száma; Ce.13-09-069327

Társaságunk adószáma: li000980_2-13

€égünk az alóbbi tényeket, odatakot igazoló dakumentumokat a Kbt. 36. § (5) bekezdésre tekintettel az
ajánlat részeként azért nem nyújtjo be, mert azokról az ajánlatkérö magyar nyefuen rendetkezésre útIó,
elektronikus, hatósógi vagy közhiteles nyilvdntartásból ingyenesen jogosult tójékozódni:

€ödöílő, 2019. február 21.

Molnár József
ügyv*zgtő

Épkomplex Kft.

íl -
l, ,t
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Adfibázís
megjelölése Adatbáris elérhetősége

Céginíormóció http : 1/www,e -ceq ie ay ze k, hu /i n dex. htm l
köztartozós
mentesséa
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Egyszerűsített éves
beszdmalók és
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nellékleteik
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FELoLvAsó uq.p

Váll*lkozási szerzódés ,,Önkormányz*ti épüIetek- óvorlo és orvasi rendelő _ en*rgefikai
k*rszerűsítése Nógrádköv*sden" kivitel*zésí münkál*tainrk etv€gzésóre

tárgyu közbesz§rzési e§árás l . része vonatkozásában (óvoda)

Ajánlattevő neve:

Á,i ánlatlevő székhelye :

§ánlattevő telefbnszáma:

Ajrinlattevö frxsaima:

AjanJ*ttevó e-mail címe;

Aj ánl attevő adósz;tm a ;

Épk<rmplex Kft,

2100 GödölIő, Rét u. 37.

06/28-5 l3_555

06/28_§13_556

infu@epkomplex.hu

l200ü980-2_1 3

Molnár József
. ügyvezetÖ,
§pkomplex Kft.

-i,.,,

Ű-rl*rként létrehozta a felolvasólap mintáiáU *melyet az qiántat{evö ai ttektronikus
űrlqp formáiában kötgles q& ?iii,R}§t részekéqí kitölteqi:.

ffi
Egyössz*gű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot sziikséges
megadni}

netJó 10.477.689,-
Ft

lítffií
l;ll l?-]

ilí'+:==

ffiü§

A te§esítésben résztvevő, a26612ü13. (VILI1.) Kr. szerinti
MV-É felelós műszaki vezetói (vag} azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.1 1,) Kr.
szerinti végzettséggel rendelkezó szakember végzettségének
megseerzésétől sa{mítoft, magasépítési kivitelezési
szaktenileten szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.
0 hónap * max. 60 hónap) (egész számot szűksóges megadni)

74 hónap

§zakember neve és jogosultság száma(szöveg) §arta József

§{v_É ,3-723i4

i:i.i],:::"n

:i#llls.

^ §r]lüiiiir;il';
::.]:,.]::::
1' il,l;l

3. A sikeres műszaki-átadá§-átvételt követöen kötelezően elöírt
36 hónapos jóiállá§ időtarlamát meghaladó többlet jótallás
(mia. 0 hónap - mx, 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni)

3 hónap

Gödöllő, 20l9. í'ebruár 2l .

U\"* 

{,,uV



4. számú melléklet:
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Az aTF f§§pöft p§rfné,,€

Fedezeti gazolás Keret Építésés Szerelés Biztosításhoz

2í00 Gödöllö Rét u.37.

_?-o,9-1..N9s.Éí.r9J-9§_9,..tí-o..9..;.qlh..í!.íí.:..t!.B§-?,.,]!-8-9.,,....,..,,,,...........

5171832239594

Önkormányzati épületek energetikai korszeríisítése Nógrádkövesden í. rész Óvoda
energetikai korszerűsítése kivitelezés

szerző dő l Biztos ított :

Címe:

Kockázatviselés helye:

szerzódés sám:

Építési munka jellege:

Építési munka kezdete:

kockázawiselés kezdete:

Építési munka befejezése:

Vállalási díj (Ft):

Alvá]lalkozók: .......,.,..,.........KÉ..:§PP..!still..F--ej.glen!É-:n1

A biztosítás kedvezményezettie:

Az adatközlöben szerepló adatok alapján az éöjié§T'iiiüö'kái'i;iáööiffiTiööÖÖi6ö'üöiiüii'á"t<ÖiÖÍÖ2ÖÜÓÖéÖÖen
foglaltak szerint.

Budapest, év 03.

Kockázatetbírálása és vállalási líoda (KEvl)

1 146 Budapest, Ezsébet királyné ú$a 1/C

Telefon: +36 14623875-Fax: +36 1 462 3901 -Web: Www.groupama.hu

TáB§ág gÉkh9lyÉ: ,l1,16 gtld8psl E6éb9t királyíB úlia t,/c - Fövárc§iTö.vány§zek cégblÉ§ága

2019 év ._93.,...................... hónap

év .99.,...,.,,.,.,,......... hónap

év .99......................,, hónap

l0 477 689

nap

nap

nap

,l3.

20t9

nap

sx$i}íái*Á strí§s§* §éT



5. számú melléklet:
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Árr,Árrraró sÁcI NyILATKozAT

Alulírott, név: Molnar József ügyvezető, mint a cégnév: BPrOVtPrEX Epítőipari és

Szolgáltató Kft. székhely: 2100 Gödöllő Rét utca 37. cégsegyzékszám: t3-09-069327

képviselőj ebüntetőj o gi és pol gari j o gi felelőssé gem tudatában

ki j elentem

hogy a túloldalon feltiintetett a Nemzeti Vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bek. 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a
cégnév: BPrOrrlPrEX Epítőipari és SzolgáttatőKft. átláthatő szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Államházartasról szóló 20lI. évi CXCV. törvény _ a
továbbiakban: Áht.- 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrádkövesd Község
Önkormanyzata, mint költségvetési szerv c§ak átláthatónak minősülő szervezettel köthet
érvényesen vissáerhes szerződést, illetve létrejött ilyen szeruődés alapjrin csak átláthatónak
minősülő szervezetnek telj esíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött
vissáerhes szerződést a Nógrádkövesd Község Önkormanyzata felmondja, illetve ha
szerződés te§esítésére még nem került sor a szerződéstől elálI. Tudomásul veszem azt is, hogy
a valÓtlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hianyában kötött szerződés alapján kifizetés
nem történhet.

Jelen nyilatkozat aIákásával kötelezem magam an4 hogy amennyiben az általam képviselt
cég adataiban az átláthatóság feltételeit befolyásoló váItozás á11 be, arról a Nógrádkövesd
KÖzség Önkormányzatát nyolc napon belül, írásban tájékoztatom. A tájékoztatás
elmaradásáért biintetój ogi és kártédtési felelőssé g gel tartozom.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok althoz, hogy az űláthatősági feltétel ellenőrzése
céljából a szerződésből eredő követelések etévüléséig, az Átrt. SS. §-ában meghatarozott
adatokat a Nógrádkövesd Község Önkormanyzata kezelje

Kelt : Nógrádkövesd, 20 I 9 .év .. ...9_ 3.... htl 4.?. nap
EP/.aMPLE)(

tr pitőipan és Flgáltató Kfr.



Kivonat a nemzeti vagyonróI szótó 20|L évi CXCYI. törvény
rendelkezéseiből

1. ÁtHttratO szervezet

a.l az állam, a k<iltségvetési szerv, a köáestület, a helyi önkorményzat, a nemzetiségi
ÖnkormránYzat, a társulás, az egyhazijogi személy, * olyan gazdálkodő szervezet, amelyben
az állam vagy a helyi önkotmányzat külön - külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szewezet, a külföldi állam, a külftrldi helyhatóság, a külfoldi állami
vagY helYhatósági szerv és az Eurőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam szabálYozott piaciára bevezetett nyilvánosan mtíködő részvénytarsaság,

b.l az olYan belftild vagy külftildi jogi személy vagy jogi szemólyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba./ tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmus finanszirozásamegelőzéséről
és megakadályozásáről szóló törvény szerint meghatánozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb.l az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megrállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesáési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellye1
MagYarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló egyezrnénye van,

bc./ nem minősül a társasági adóról és az. osáalékadóról szóló törvény szerint
megJtatározott ellenőrzött külföldi tarsaságnak,

bd-l a gazdalkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 yo-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi szemétyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szewezet tekirrtetében aba.l, bb,/ és bc./ alpont szerinti
feltételek fennállnak

c.l az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca. l v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb.l a civil szervezet és a vízitarsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
átláthatő szÖrvezetben nem rendelkezn ek 25 Yo-otmeghaladó részesedéssel,

cc./ székhelYe az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesáési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adőztatás elkerülé sérő 1 szóló e gy ezménye van.



6. sz. melléklet:

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott Molnar József, mint a(z) ÉPKOVPIEX Epítőipari és Szolgáltató Kft (2l00 Gödöllő,
Rét u, 37.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Vállatkozási szerződés ,rÖnkormányzati
épületek - óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden"
kivitelezési munkálatainak elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

szervezet

Cím

TeIe on

Fáx
E-mail

kijelentem,

hogy a Vállalkozási szerződés ,,Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő _

energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak
elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizárő okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Kelt: . \9i?+.rl.V&!./., .h.l.?. év.......p.?........ hó ./:3...nup

,rá::í.::r*---

,uú&g.<
cégszeni 
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