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A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mkeb-zrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82222067Fax:+36 82510001Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 82494104Fax:Telefon:E-mail:

üzemeltetési referensKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kaposvári Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Eötvös Loránd iskola részleges felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001406872019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Kaposvári Szakképzési Centrum EKRSZ_
68919160

Kontrássy Utca 2/A

Kaposvár HU232 7400

Barakonyi Szabolcs

uzemeltetes@kszc.hu +36 701989024

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus 
Beszerzési Zrt.

EKRSZ_
19024596

Somssich Pál Utca 17

Kaposvár HU232 7400

Schablauer Péter

info@mkeb-zrt.hu
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II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházás egy helyszínen valósul meg, a részmunkák egymáshoz kapcsolódnak, továbbá egységes jótállási határidő így biztosítható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17. hrsz: 3892II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Eötvös Loránd iskola részleges felújításaII.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Oktatás

Építési beruházás

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pázmány Péter utcai telephelyének 
részleges homlokzati hőszigetelése, nyílászárócsere, tetőfelület bádogozásának cseréje és hőszigetelése, valamint belső csapadékvíz 
elvezetése az alábbiak szerint: Homlokzati hőszigetelés: 1.729 m2 Nyílászárócsere: 134 db műanyag és 2 db vasszerkezetes nyílászáró 
Csapadékvízelvezetés: csatornacső és lefolyó csővezetékek kiépítése: 240 m Tetőfelület bádogozása: 198 m A részletes műszaki 
adatokat az ajánlati dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

150

Eötvös Loránd iskola részleges felújítása
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pázmány Péter utcai telephelyének 
részleges homlokzati hőszigetelése, nyílászárócsere, tetőfelület bádogozásának cseréje és hőszigetelése, valamint belső csapadékvíz 
elvezetése az alábbiak szerint: Homlokzati hőszigetelés: 1.729 m2 Nyílászárócsere: 134 db műanyag és 2 db vasszerkezetes nyílászáró 
Csapadékvízelvezetés: csatornacső és lefolyó csővezetékek kiépítése: 240 m Tetőfelület bádogozása: 198 m A részletes műszaki 
adatokat az ajánlati dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17. hrsz: 3892

Igen

Igen

Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20

Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10

Nem

Igen

150

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek a felhívás III.1.3. pont M1) alpontjában előírt 
alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább -a megrendelő 
nevét és székhelyét; -referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma; - a referencia tárgyát teljesítő kivitelező (ajánlattevő) 
nevét és székhelyét; -az építési beruházás tárgyát, annak pontos megnevezése; -a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/ 
nap megadásával); -a teljesítés helyét; -a homlokzati hőszigetelési munkákra vonatkozó adat (m2); -a beépített és/vagy cserélt 
nyílászárókra vonatkozó adat (db); -továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Figyelemmel a Korm. rendelet 23.§-ban foglaltakra a referencia (referenciák) a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az 
ajánlatkérő a fenti, a 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének 
megfelelően, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) 
bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió 
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt egyéb igazolási módok helyett. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozókivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21.§ (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, 
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § 
szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolási módok részletesebb leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás 
kiegészítése tartalmazza.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő az ajánlattevők részére gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

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

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok
fenn nem állásáról az EKR-ben található elektronikus nyilatkozat mintát kell kitöltenie olyan módon, hogy abban megjelöli, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek ezen túl nyilatkoznia kell a Kbt. 62 § (1) bekezdés k
) pont kb) alpontja tekintetében, amely nyilatkozatokat az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell 
megtennie. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően 
az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. 
§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta 
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap 
felhasználásával kell megtennie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok érvényesítését, továbbá 
tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A számlák kiegyenlítésére a Kbt. 135. §-ban előírt releváns feltételek az irányadók. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: HUF 
Ajánlatkérő 50% előleget biztosít, amely a végszámlában kerül elszámolásra. Ajánlatkérő 5% mértékig az előleget nem köti előleg 
visszafizetési biztosíték nyújtásához, viszont az ezen mérték feletti előleg nyújtását előleg visszafizetési biztosíték nyújtásához köti. Az 
előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható 
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlattevőnek az előleg visszafizetési biztosíték határidőben történő 
nyújtása vonatkozásában ajánlatában nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentáció erre vonatkozó 
mellékletének felhasználásával kell megtennie. Ajánlattevő 1 részszámla és a végszámla benyújtását teszi lehetővé, amely feltétele a 
nyertes Ajánlattevő benyújtott árazott költségvetés alapulvételével legalább -1. részszámla vonatkozásában 75%-át elérő összegű 
műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt teljesítése. A végszámla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki 
ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult. A kifizetés Ajánlatkérő által történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésének 
feltételei részletesebb leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.

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

a) Késedelmi kötbér, amely mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a/munkanap; b) Hibás teljesítési kötbér, amely mértéke a nettó ajánlati ár 
0,5%-a; c) Meghiúsulási kötbér, amely mértéke: a nettó ajánlati ár 20%-a; d) Előleg visszafizetési biztosíték. A szerződés 
biztosítékainak részletesebb leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az 
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és
a szerződéses feltéteknek megfelelően teljesített referenciával (referenciákkal), amely legalább 500 m2 homlokzati hőszigetelésre, 
továbbá legalább 50 darab nyílászáró beépítésére és/vagy cseréjére irányult. Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető, 
továbbá Ajánlatkérő nem írja elő, hogy a homlokzati hőszigetelésnek és a nyílászárók beépítésének és/vagy cseréjének együttesen egy 
szerződés keretében valósuljanak meg. A Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2019. november 14. (
csütörtök) 10:00 óra, gyülekező az építési beruházás helyszínén: Kaposvár, Pázmány Péter utca 17. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) 
bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 3. 
Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat: - 
Felolvasólap; - Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat; - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; - Kbt. 67. § (4) 
bek. szerinti nyilatkozat; - Nyilatkozat az előírt kizáró okok vonatkozásában; - Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési 
eljárásról; - Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan; - Nyilatkozat üzleti 
titokról (adott esetben, amennyiben az ajánlat tartalmaz üzleti titokra vonatkozó dokumentumokat); - Nyilatkozat 
felelősségbiztosítás tekintetében (az előírt szakmai felelősségbiztosítás vonatkozásában); - Nyilatkozat felelős fordításról (
amennyiben a benyújtott anyag nem magyar nyelvű dokumentumokat is tartalmaz). 4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, 
valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza. 5. Az ajánlathoz az EKR felületre fel kell tölteni az 
Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetést, az ajánlatevő által beárazott formában MS Excel 
formában. 6. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem 
teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 7. Ajánlatkérő előírja ajánlattevők 
részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 24 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés 
igazolással történő átvétel napja. A jótállás egyben értékelési szempont is. Amennyiben ajánlattevő erre vonatkozó vállalása 
során nem ajánlja meg a minimálisan megkövetelt 24 hónapos jótállást, az ilyen módon megtett ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelennek fogja nyilvánítani. 8. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az értékelési szempontok vonatkozásában a 
környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra vonatkozó megajánlást tekinti. 9. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0
-100 pont. 10. A közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Schablauer Péter FAKSZ 
00182 11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az 
EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

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

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019.11.25 10:00

HU

60

2019.11.25 12:00

Nem




