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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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építési beruházásKözbeszerzés 
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neve:
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Fürdőépület lapos-tető felújításII.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

Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.)II.1.6) A teljesítés helye:

2019.07.31vagy 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

Központi Szintű KórházEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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

Egyéb:

Egészségügy

Építési beruházás

építési beruházás

1 rész: 1930 m2 2. rész: 32 db nyílászáró egység



EKR000697662018
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

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)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Balatonfüredi Állami Szívkórház Fürdőépületének 1930 m2 területű lapos tető felújítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.)

Igen

Igen

Jótállási idő vállalása (min.60, max. 120 hónap) 20

MV-É végzettségű szakember épületenergetikai korszerűsítési munkákban 
szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db)

10

Nem

Igen

2019.03.01 2019.07.31

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

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)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Balatonfüredi Állami Szívkórház "A" és "B" jelű épületeinek földszintjén 32 db nyílászáró egység cseréje. A nyílászáró egységek pontos 
méretezését és ahhoz tartozó mennyiségeket a dokumentáció műszaki leírás része tartalmazza

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Nyílászárócsere az "A" és "B" jelű épület fszt-jénII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.6) bek-ben lévő nettó 1 HUF becst érték csak technikai szám, a felhívás kitöltése érdekében lett megadva. AK felhívja a 
figyelmet a Kbt.115.§ (6)-ra. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. AK kéri az alkalmas-ban 
előírt szakember szakmai önéletrajzát az ajánlattal benyújtani, mert abból ellenőrzi az aj-ban megadott szakmai tapasztalat db-szám 
értékét.

II.2.13) További információ:

Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.)

Igen

Igen

Jótállási idő vállalása (hónapban) (min.36, max. 72 hónap) 20

MV-É végzettségű szakember épületenergetikai korszerűsítési munkákban 
szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db)

10

Nem

Igen

2019.03.01 2019.06.15

Nem
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

- Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok 
hatálya alá. - A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.-nek 
megfelelően kell ajánlattevő nyilatkozatát megtennie, az ajánlatában. - Az alvállalkozók (AV) és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatát, hogy az 
érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bek.]. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert AV megnevezését. (
elektronikus űrlap kitöltésével) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, 
amelyekben a minősített AT hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő (GSZ) nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az AK elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített AT -nek 
nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplésről. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az 
eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük, míg a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (Kr 1.§(7))
. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a 
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg (e-Kr 13.§(2) bek.) AK a kizáró okok hiányának ellenőrzése során alkalmazza a
Kbt. 114.§(2) bek. és a Kbt. 67.§(4) bek. illetve Kr 17. §-ban leírtakat. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, akivel szemben, vagy akinek 
alvállalkozójával vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Jogszabályok: a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr)
, az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII.
19.) Kormányrendelet (e-Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a 
kizáró ok az eljárás során következik be. (Kbt. 74.§ (1) bek.)

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 II.2.6) bek-ben lévő nettó 1 HUF becst érték csak technikai szám, a felhívás kitöltése érdekében lett megadva. AK felhívja a 
figyelmet a Kbt.115.§ (6)-ra. Kbt. 53.§ (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-t, hogy feltételes közbeszerzési eljárást folytat le e részben. 
AK kéri az alkalmas-ban előírt szakember szakmai önéletr-t az AJ-al benyújtani, mert abból ellenőrzi az Aj-ban lévő bírálati értéket.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az előleg mértéke legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a. Előlegszámla benyújtása a 322/2015 (X.30.) Korm rendelet 30.§ (1) 
bek. szerint. Az 1. rész esetében: - az előleget a rész-számlában kell elszámolni. - rész-számla: a szerződés szerinti vállalkozási díj 50 (
ötven) %-a, az igénybe vett előleg összegével csökkentve. A 2. rész esetében: - az előleget a végszámlában kell elszámolni. - 
rész-számla: a szerződés szerinti vállalkozási díj 50 (ötven) %-a, a nyílászárók AK részéről történő átvételt követően.. Mindkettő rész 
esetében: A végszámlát az építkezés 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, 
kivitelezés befejezést igazoló teljesítési igazolás birtokában lehet benyújtani, mértéke a vállalkozási díj fennmaradó 50 %-a, az igénybe
vett előleg összegével csökkentve. Fizetés pénzneme: HUF. Részleteket a dok. részét képező szerződések tartalmazzák.

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

Bármely jogcímen érvényesítendő kötbér összege összesen legfeljebb a teljes vállalkozói díj 30%-a lehet. Késedelmi kötbér (Kk): A Kk a
jelen szerződés szerinti végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptári naptól esedékes. A Kk napi mértéke a 
Vállalkozási Díj 1 (egy) %-a/nap, azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a Vállalkozási Díj 20 (húsz) %-ának 
megfelelő összeget. Kk igény szempontjából minden megkezdett naptári nap egész napnak számít. A Kk maximumának elérésekor 
Megrendelő jogosult a Szerződés felmondani. Meghiúsulási kötbér (MK): a Vállalkozási Díj 30 (harminc) %-a. jóteljesítési biztosíték: 
Vállalkozási díj 5 (öt) %-a, az ajánlatban vállalt jótállási időtartam + 1 hónap időre. A kötbéreket és biztosíték fizetésre vonatkozó 
részleteket a dok. részét képező szerződés tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik legalább: M/1) 1 fő, 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-É szakterületi 
kamarai névjegyzéki (vagy egyenértékű jogosultság) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és 
szakmai gyakorlati idővel. Az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a 
szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el. A megadott jogosultság meglétét AK 
ellenőrzi szerződéskötés időpontjában a (http://www.mmk.hu/keres/tagok) honlapon. Elegendő annak a GSZ-nek benyújtani a 
vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz. AT más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az M/1) alkalmassági szempont esetében : A Kbt. 114. § (2) bek. szerint ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot köteles csatolni, 
hogy az alkalmassági követelmény teljesül. Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint kell a műszaki alkalmasságára vonatkozó M/1 
pontban előírt iratokat benyújtania, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. b) pontjában leírtakra, az alábbi 
tartalommal: - teljesítésbe bevonandó szakember megnevezése; - végzettséget igazoló dokumentumok; - rendelkezésre állási 
nyilatkozat. Az alkalmassági követelmény esetében a képzettség és szakmai gyakorlat igazolására elfogadott – adott esetben – ha a 
jogosultság megléte nyilvános adatbázisban ellenőrizhető, ebben az esetben kéri AK a szakemberre vonatkozó szakmai kamarai 
regisztrációs számot. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben annak megszerzésének 
időpontját és a szakmai kamarai regisztrációs számot az önéletrajzban fel kell tüntetni. Az önéletrajzban a jogosultság megszerzése 
utáni szakmai gyakorlatban egyértelműen megállapítható módon jelölni az energetikai felújításra vonatkozó kivitelezéseket. AK 
elfogadja a megkezdett, de még le nem zárult kivitelezéseket is. Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint. Továbbá a 
gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni
. (Kbt.67.§(3). Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem
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1. Az ajánlat (AJ) benyújtásának formai követelményei a közbeszerzési dokumentációban (KD) foglaltak szerint. 2. Az eljárásban 
kizárólag az EKR rend-ben felkért gazd. szereplők (GSZ) tehetnek ajánlatot, de a felkért GSZ-k egymással közös ajánlatot nem 
tehetnek. Felkért GSZ tehet ajánlatot olyan GSZ-el, akit Ajánlatkérő (AK) nem kért fel ajtételre. 3. A minősített AT-k hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: M/1 4. AT, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ az AJ-ban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az AJ-ot aláíró személy 
aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát. 
5. Az AJ-ban be kell nyújtani AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), 67. § (4) bek. szerint, továbbá a felolvasólapot, amely tartalmazza a
Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokat. 6. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT nyil.-át a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet 
bevonásáról, az e-Kr. 13.§ (4) bek. is figyelemmel. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. 7. Kieg. 
táj. nyújtására a Kbt. 114.§-ában, és a KD-ban foglaltak az irányadók. 8. Az értékelésnél kiosztható pontszámok: 0-10. Az ajánlati 
ár esetében a pontszámítás módszere fordított arányosítás, míg a minőségi szempontok esetében abszolút értékelési módszer 
hasznossági függvény, melyek a KD-ban részletezettek. 9. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében AT az Aj-hoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre 
vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 10. AT-nek az AJ-ban céginformációs adatlapot kell csatolnia a KD-ban 

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)

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

NemInnovációs partnerség

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.04 11:00

HU

60

2019.01.04 13:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

meghatározott adattartalommal. 11. Közös ajánlattétel esetén az AJ-nak meg kell felelnie a Kbt 35.§-ban foglaltaknak, és közös 
AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat közös ajánlattétel feltételeiről. 12. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság 
létrehozását kizárja. 13. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AJ-ban nem megadni a Kbt 66.§ a) és b) pont szerinti 
információkat. 14. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 15. AT csatolja 
nyil-át, hogy rendelkezik, vagy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog - min. 10 millió Ft/kár és 40 millió HUF/éves építési,
szerelési felelősségbiztosítással. 16. Tájékozódási kötelezettség: KD-ban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést 
Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi. 17. AK helyszíni bejárást tart 2018.12. 10-én 10:00 órai kezdettel, részletek a KD-ban. 18. AT 
alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bek. leírtakat. 19. szerződéskötés feltétele: - biztosítási szerződés megléte - építőipari kivitelezést 
végzők Étv. szerinti névjegyzékében szereplése -MV- É szakember névjegyzékben szereplése (AT tudomásul veszi, és vállalja, 
hogy ezek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.124.§(4) alapján) 20. AK a Kbt. 41. § (2) bek c) pontja,
és (3) bek alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint (
továbbiakban: e-Kr.). EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ EKR 
működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával 
kapcsolatosan AK kieg. táj-t nem nyújt. 21. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként 
megtenni. 22. AK felhívja a figyelmet Kbt.138.§ (1)-(2), (4)-(5) bek-re. 23. Hiánypótlás Kbt. 71§. szerint, KD-ban részletezve. 24. 
Eljárás nyelve: magyar, KD-ban részletezve. 25. Felhívás KD-val együtt értelmezendő.


