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Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkéró

I.1) Név és címek §elölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalosnév: NógrádkövesdKözségÖnkormányzata

Nemzeti

azonosítószám EKRSZ-

96730236

Postaí cím;

Nógrádkövesd

Város:

NUTS_kód:
Madách Út

Egyéb cím adatok:

HU

Postaiirányítószám: 2691

Magyarország

1

Kapcsolattartó személy;

Gyurek

E_mail:

Telefon:

tarsulas@nkovesd,t-online.hu

Ország:

László
+36 35378621

Internetcím(ek)

Azajánlatkérőáltalánoscíme:

(URL)

www,nogradkovesd,hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos

név;

Sansz Projekt Iroda Bt.

EKRSz_

Nemzeti azonosítószám

61115367

Postai cím;

Város:

Jászberény

NUTS_kód:

Egyéb cím adatok:

Hu322

Postaiiránftószám:

5100

Ország:

Magyarország

BlénessyJános íJtca24tf

személy:
sansz@Pr,hu
E-mail:
Kapcsolattartó

Sebestyén
Telefon:

Klára
+36

302182465

Fu*,

+36 57886298

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő álta}ános címe: (URL)
A felhaszná]ói oldal címe; (URL)
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I.2) Közös

közbeszerzés

A szerzódés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételévelmegvalósuló

Nem

közbeszerzés

közös

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítélioda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajántatkérő

típusa;

Regionális/helyi szintú

I.4) Fő tevékenység
Fő

Altalános közszolgáltatások

tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Epítésiberuházás

il.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fó CPV-kód:
45000000_7

IL1.3) A szerzódés
Il. 1.4)

Önkormányzati épületek energetikai korszerúsítése

tárgya:

A közbeszerzés mennylsége:

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 múszaki leírás szerinti paramóterekke|.2, rész: A ,,
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00016 azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendeló energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden"
kivitelezósi munkiálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található műszaki ]eírás szerinti paraméterekkel.
(az építésiberuházás jeIIegének megfelelően)

U.1.5) A szerződés ldótartama, vagiy a teuesítés határideje
Időtartam

6

hónapban:

rr.1.6) A teljesités

helye:

uug,

napban,

vagy a te]jesités határideje:

NUTS-kód: HU 313 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 44, ; HRSZ 186 2. rész: NUTS-kód: HU 313
2691 Nógrádkövesd, Madách út 1/l.; HPISZ229lS
1. rész:

II.1.7) Részekre bontás
!g

Aiánlatok
Az

egry

lgen

van

valamennyi részre

benffithatók

ajánlattevőnek odaítéltretó részeX maximá}is száma;

Az ajánlatkéró fenntartja

a

jogot arra, hogy a következó

részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljenoda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetóse
It.2,1) Rész száma,

elnevezése:

II.2.2) Továbbt CPV_kód(ok)

1 _

óvoda energetikai korszerűsítése

:

Fó CFV-kód:
45000000-7

EKR0001 10622019
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II.2,3) A teue§ítés hélye:
NUT§-kód;
F{U313 Nógrád

A teljesítés

helye;

2691 Nógrádkövesd,

II.2.4) A közöeszerzés

Kossuth út 44.

;

HRSZ 186

mennyisége:

1. rész: A ,,TOP-3.2.1-16-NG1-2017-000t 6 azonosító számú pályázat keretében az óvoda energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden"
kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban tatálható múszaki leírás szerinü paraméterekkel.

jettege és mennyisége, illetve az igények és kővetelmények meghatározása)

(az építésiberuhózós

It,2.5) Ertékelésiszempontok
Az alábbiakban megadott

szempontok:

Igen

Minóségiszempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám

2.AteljesítésbenrészWevő, a26612}13. (VII. 11,)Korm.rendeletszerintiMV_É 20
felelős műszaki vezetói jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kiütelezési szakter.-en szerzett szakmai tap.

3,A sikeres múszaki átadás-áfuételt követóen kötelezóen
időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

'

szempont:

Költség
Ár

elóírt 36 hónaposjótállás

10

Nem

Igen
szempont,
Megnevezés
1. Egyösszegú nettó ajánlati ár

Súlyszám /Jelentóség

(Forint)

70

II.2.6) Becsült érték:
Értékáfa

nélkiil:

(keretmegállaPodás
re nd sze r telj

'I.2.?)

es

id

őta

Pénznem:
vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmególlapodás vagy dinamikus beszerzési
rtamára v o n atko z ó b e c s ül t ös sz é rtéke )

A szerzódés, a keretnregállapodás

Időtartam

vagy a dlnamlkus beszerzósl rendsZer ldótartama

hónapban:

6

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

A szerzódés

meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív aJiinlatokra) vonatkozó lnformáclók
Elfogadhatók változatok (alternatív
11.2.9) Opctókra vonatkozó

ajánlatok)

Nem

informácló
Nem

Opciók:
II.2. 10)

Infornáció az elektrpnikus katalógusokról

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

tartalmazniuk

kell

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó inforrnácló
A kÖzbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal

Projektszámavagyhivatkozásiszáma:
II.2. 12)

kapcsolatos

Igen

TOP,3,2,1-16,NG1-2017-00016

Toviübt infonrráció:

Ajelen kÖzbeszerzés alaPján megkÖtendő szerzódés összegének íinanszírozása az Európai Regionáüs Fej}esáési Alapból, valamint
aMagyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából
töfténik. ,önkormányzati
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épületek

_

óvoda és orvosi rendelő

_;r";g";i;i--

űr

14

kors:erúsítése.NÓgrádkÖvesden"
uf,oItnanszrmzas

címÚ, TOP,3.2.1-1GNG1-2O17-00016

elnevezése:

II.2.1) Rész száma,

lt.2.2} További CPV-kód(ok)

2-

azonosító számú projekt tám. intenzitasa: t00%,Finanseírozás:

orvosi rendeló energetikai korszerűsítése

:

Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A te[esítéshetye;
NUTS-kód:

HU313 Nógrád

A teljesítós

II.2.4'

helye:

2691 NÓgtádköve§d,

Madáah út llí. , ílÁ§i22é,1§

köz}eszerzés nennyiségel

^
2, rész: A,,TOP-3.2.1-16-NG1-2O17-00016

NÓgrádkÖvesden"

paraméterekkel,

azonosító számú pályázat keretében az orvosi rendelő energetikai korszenisítése
kivitelezé§i munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentumban található múszaki leírás szerinti

jellege és mennyisége, iltetve az tgények és köuetelmények meghatározósa)

(az éPÍtésiberuhózás

II.2.5) Értékelési
szempontok
Az aliibbirlkban megadott

Minőségiszempont;

szernpontok:

Igen

Igen

Megnevezés

súlyszám

MV-É20

2.A te§esítésben résztvevő, a266l2o13.(ul. 11.) Korm. rendelet szerinti
felelós műszakj vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kivitelezési szakter.-en szerzett szakmai tap.

3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezóen
időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)

Költség
Ár

szempont:

el6írt 36 hónaposjóüíllás 10

Nem
Igen

szempont:
Megnevezés

1. Egyösszegú nettó ajánlati ár

Súlyszám/Jelentóség

(Forint)

70

II.2.6) Becsült órték:
Értékáfa

nélkiil:

Pénznem:

(keretmegáIlaPdós vagy dinamíkus be§zerzési reftdszer esetében ennek a résznek a keretmegáIlapodós vagy
dinamikus beszerzési
rend szer teljes időtartamára vonatkozó becsüIt összértéke)

It.z.?' Aszerzódés,

a keretmegállapodás

vagy a dlnanlkus beszerzésl rendszer időtartama

Idótartam hónapban:

6

vagy napban:
vagy Kezdés dáturrra - BefeJezés dátumal
A szerzódés

meghosszabbíthato

Nem

II.2.8) Vriltozatolíra (alterTatív ajánlatokra) vonatkozó informáclók
Elfogadhatók változatok (altenratív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó lnformáció

Opciók:

EKR000I 10622019

Nem

\x
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ir.r, r0l Inforrrráció az elektronlkrrs kataló§usokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani. vagy azoknak etektronikus katalógu§t

tartalmazniuk

kell

Nem

II.2.11) Európal uniós alapokra vonatkozó lnformáció
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
ToP_3.2.

Frojekt száma vagy hivatkozási száma:

1_1

kapcsolatos

lgen

6_NG1-201 7_00016

\I.2.1,2' Tová,übi információ:

Ajelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a
MagyarÁlam KÓzponti Köttségvetési ElőLrányzatából és saját forrásbóI történik. ,,Önkormátryzati épületek - óvoda és owosi rendeló
energetikai korszerúsítéseNÓgrádkövesden"

_

című projekt. Tám. intenák{sa: 100o/o.Finanszírozás:utófinanszírozás

III. szakasz: Jogí, gazdasági, pénzügryi és műszaki információk
III.1) Részvételifeltételek
III.1.1)

Kizáó okok

és a szakmal tevékenységvégzésérevonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevŐ, alváIlalkozó, és nem vehet rószt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés s)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevó a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyllatkozatot az EKR rendszerben erre szo}gáló úrlap
segítésévelnyújtjabe. A3211201,5. (X.30.)Korm.rendelett7,§(l)bekezdésealapjánazajánlattevónekajánlatábannyilatkozatotkell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus
Íinanszírozása megelőzéséről és megakadáIyozásáról szó],ó 2017 . évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) atpontja 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 szó|ő 201,7. éü LIII. törvény 3. § 38, pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, Úgy erre vonatkozó nyi]atkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/
2015. (X, 30,) Korm. rendelet 17, § (2) bekezdése alapján ajánlattevó az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet vonaÜozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő a Iót. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR úrlap segítségévelnyújtja be. A321,t2o1,5. (X, 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelózően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkéró - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó kütön nyilatkozata nélkül véIetmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alváIlalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki az előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy aki részéról az előírt kizáró ok az e§árás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmébena Kbt. 62.
§ (1) bekezdés b) és 0 pontjában említett kizáró okok kivételévelbármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevó,
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. 1BB. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági fe!ülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt, 188. § (5)
bekezdése szerinti -jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szerepló az ajánlat benyújtását megelőzóen olyan
intézkedésekethozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellóképpen igazolják a megbízhatóságát, A Kbt, 64. § (2) bekezdése
alaPján, ha a KÖzbeszerzósi Hatóság a Kbt, t88. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló kÖzigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188, § (5) bekezdése szerintijogerós határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya
alatt álló gazdasági szerepló megbízhatóságát, az ajánlatkéró mérlegelésnélkül köteles azt elfogadni. Ajogerős határozatot a
gazdasági szereptó az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai
kÖzbeszerzési dokumentum nem alkalmazandÓ, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a3211201,5 (X. 30.) Korm. rend. 7.
§ szeriítü - korábbi közbeszerzési eljáráslan felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt b6, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkéró áltat a kizáró okok és az aika]masság igazolása
tekintetében megkÖvetelt információkat, Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért
az ajánlattevő felel.

Szakmai tevékenység végzéséreVonatkozó alkalmasság előírása tKbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésérevonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és röüd leírása:
Ajánlatkéró a Kbt. 115,

§ (2)

bekezdéséretekintette] nem határoz meg alkalmassági követelményeket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)

EKR000l 10622019

meghatározása:

űrL|

III. 1.3)

Műszaki, llletve szakmaí alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és röüd leirása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)

:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra,

ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
AK felhívja a figYelmet Ptk.6:1B6.§(l)bek.,miszerínt kötetezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra
az esetre,ha olyan okból,
amelYért felelós,megszegi a szerződést. Ajánlatkérő késedelmiiötb*, rn"nii,ir"rasi kötbér, jótállás, jótállási
biztosítékotköt ki. A
szerződés megerősítésére és a fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a csatolt A,jánlattételi
felhívás, valamint a
KÖzbeszerzési Dokumentáció és az annak részétképző szerzódéstervezet tartalmazza..

Iil,1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítósének feltételei és / vagy hivatkozás

a vonatkozó jogszabályi rendelkezósel.ae:
Ajelen kÖzbeszerzés alapján megkÖtendó szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, valamint
MagYar Álam KÖzPonti KÖltségvetési Elóirányzatából és saját forrásból történik. projekt címe: ,,önkormányzati
épületek _

a

óvoda és
azonosíió számú projekt. Projekt
ioó x. o n"""szírozás formája:

orvosi rendelÓ, energetikai korszerúsítéseNÓgrádkövesden"
címú,ToP-3.2.1_16-NG1-2017-00016
azonosítószáma: TOP-3.2.1,16-NG1-2017-00016 azonosító számú projekt. A támogatás interrziá,
utófinanszírózás A megkÖtésre kerÜlő szerződés egyÖsszegú (átalányáras) típusú. Az aján}attétel, a szerződós
és a kifizetések
pénzneme magyar forint.

IV. szakasz: Eljárás
ry.l) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
NyíIt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eijárás

Nem

IV,L.2' KeretmegáIlapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszelre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegáliapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevóvel
A keretmegáilapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer ]étrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

KeretmegállaPodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása;
IV. 1.3)

Elektronikus árleJtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV. 2)

Adminisztratív információk

Iv.2.1) Az adott e§árásra vonatkozó korábbi közzétótel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Élrtesítőben:

§L2.2) AJánlattételi határidő
Dátum, helyi

idő;

2019,02,20

14:00

ora/perc

rV.2.3) Azok a nyelve§ amelyeken az aJánlatok benyújthatók:
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lV.2.4) Az aJánlati kótóttség minimálls ldőtartama: (aJánlati felhívás esetében)
Az qjánlati kötöttség végsó dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy

napban:

60

(az ajánlattételi

haúrtdő bjártátd számítva)

IV.2.5} Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő;

,

2OL9,02,2O

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő ínformációk
V.1) Az ajánlati bíztosíték
Az eljárásban való részvételajániati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További ínformácíók
1)Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti Összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronüus űrlapként létrehozta a
felolvasÓIap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus úrlap formájában köteles az ajánlat részekéntkitölteni. 2)
Ajánlattevő köteles a Kbt. 66, § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek aztarészét(
részeit), amelynek teljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert a]vállalkozókat. Amennyiben ajánlattevó nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a
nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni kell! 3) Ajánlattevóként szerződő fél köteles - legkésőbb a
szerződéskÖtés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévó felelősségbiztosítását kite{eszteni legalább
10.000,000,- FVóv és legalább 5.000,000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelésitevékenységet magában foglaló
felelősségbiztosítasra. Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékigtededó fedezetet nyújtó teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 4)Ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kel] csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásáva]. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő
kÖteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti te|es tededelmében irásvédett fielszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott
költségvetési kiírást, Microsoft Exce] fprmátumban(.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 nyújtanak be legalább két ajánlatot. 6) tI.2.5) kiegészítése: minóségi értékelésiszempont: 2.A teljesítésben
résztvevŐ, a 2661201,3. (VII.1 1 .) Kr. szerinti MV-É felelős múszaki vezetői (vagy azzal egyenérté]ni) jogosultság megszerzéséhez
szÜkséges 266t201,3. (VII.11,) Kr. szerinti végzettséggelrendelkező szakember végzettségének megszeruésétől számított,
magasépitési kiütelezési szakterúleten szerzett szakmai tapasztalati ideje (HónapXmin 0 hónap _ max, 60 hónap) (egész számot
szÜkséges megadni) 3. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónaposjótátlás időtartamát meghaladó
tÖbbletjótállás (hónap) (min.0 hónap - max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni). Kötelezőjótallási idő: 12 hónap. 7)
FAKSZ; Sebestyén Klára 5100Jászberény, BiénessyJános u- 24lF (Lajtstromszám: 00419) 8)Ajánlatkéró az 1. értékelési
szempontra tett megajánlások alátámasztása kapcsán az ajánlat részekéntbenyújtandó árazott költségvetést szakmai ajánlatnak
tekinti. A 2, értékelésiszempontra tett megajánlás alátámasztására a szakember szakmai önéletrajzát az ajánlat részeként kérjük
benyújtani. 9) További információk a csatolt 4]ánlattételi felhivásban és Közbeszerzési Dokumentumban kerúlnek előírásra.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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_

EKI{000]. 10622aI9

E4O - Ajánlattóteli szakasz
\llritl;;ii,il:t,l,i Nógrádkövesd
},i_rli:;:lsít:ryi.:*

Község Önkormányzata

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

|*;1;ylt:

Benyújtandó iratok j egyzéke
Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.
Kötelezóen

benffitandó iratok:

Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges

NYII/,TKoZAT kbt. 62.

§ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

}IYIIATKOZATa Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

}IYILATKOZAT a Kbt. 67.

§ (4)

Ajánlattételi szakasz

1 - Ovoda energetikai
korszerúsítése,2 - Orvosi
rendelő energetikai
korszerúsítése

Ajánlattételi §zakasz

1 - Óvoda energeükai

korszerűsítése, 2 - Oryosi
rendelő energetikai
korszerűsítése

bekezdés alapián

IVYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

NYILATKOZAT folyamaüan levó változásbejegyzési e|árásról

Üj iratok hozzáadása a kötelezóen

Ajánlattételi szakasz

1 - Óvoda energetikai
korszerűsítése, 2 - Orvosi
rende}ő energetikai
korszerúsítése

benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlatlóteli felhír,ás

Ajárrlattételi íelhívás

Aiánlairélej,i_felhivás_20

kijzbeszetzési tlokumentum

kiizbeszerzési dokumentunt

kózbeszerzési dokunrentum
20180206.pdf

kijzbeszerz,ési

riokrr

mentáció

Tervek és árazatlan költségvetés

kózbeszerzésí dokurnentáció

Tervek és árazatlan költségvetés

KD*Nó grádkör,esd_02

0 6,

1

80206.pc

doc

2,_Kivit-cli terv ós árirzallan
költség vetés. zip

Részletek

Részietek

Részletek

Részletek
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Továbbí közbe szerzési dokumentumok

]. -

Óvoda energetikai korszerűsítése

NyILATKozat ös sznÁrríro - óvooa ENERG ETIKAI KoRsznnúsírr sr
Ajánlattóteii forduIó
Mezó címke

ár (Forint)
egész számot szükséges megadni)

1, Egyösszegú nettó ajánlati

(

2,A teljesítésben résztvevő ltV-g fel.
múszaki vezetői jogosrilts. megszerzéséhez
szükséges végzettséggel rend. szakem.
végzetts. megszerzésétől, számított,
magasépítésikivitelezési szakt-en szer:zett
szakm-í tap. ideje(hónap)(min.0 hónap-nrax

lsmétlódő, Feloh,asólapra

Mezó típu§

Kötelezó

Szárn

Igen

Nem

lgen

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Szövegt

igen

Netn

lglen

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

lgen

Tizedesek: 0

.60 hónap)

A teljesítésbe bevont szakember neve és
jogosultság száma
3,A sikeres műszaki, átadás-átvételt
követóen kötelezően előírt 36 hónapos
.jótállás időtartarnát meghaladó többlet
jótállás (hónap) (min.0 hónap - max. 24
hónap) (egész szántot szükséges megadni)

(1 of 1)

2 - Orvosi rendelő energetikai ko,rszerűsítése
NYILATKOZAT ÖSSZnÁrrÍrÓ - ORVOSI RENDELÓ ENERGETIKAI KORSZERÚSÍTESE
Aiánlattételi íbrduló

l

'ezó

címke

ár (Forint)
egész számot szükséges megadoi)

1, Egyósszegú nettó ajánlati

(

2.A teljesítésben résztvevő MV-E fel. múszaki
vezetóí jogosults. megszerzésóhez szükséges
végzettséggel renci. szakem, végzetts.

megszerzésétől szárnított, mag asépítési

kivitelezési szakt-en szerzett szakm-i tap,

t§mótlődó

Mező típus

Kötelező

Szánr

Igen

Nern

lgert

Száni
Tizedesek: 0

Igetr

Nenr

igen

Szöveg

Igerr

Nenr

Igen

Szám

Igen

f'izedesek: 0

;: íelolvasólapra

ideje(hónap)(min.0 hónap-max,6O hónap)
A teljesítésbe bevont szakember neve és
jogosultság száma
3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követóen
köteiezően elóírt 36 hónapos jótállás

ídótartamát meghaladó tonltet jóiáttás (hónap
) (mirr.0 hónap - max, 24 hónap) (egész
számot szükséges megadni)

Tizedesek:0

lgen

(1 of 1)
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