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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Bormúzeum és rendezvényház kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Hosszúpályi Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000622642018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
70679197

Hosszúpályi HU321 4274

Szabadság tér 6.

Berényi András

hivatal@hosszupalyi.hu +36 52598413

Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
14985025

Debrecen HU321 4028

Ajtó Utca 25.

Bákonyi László

kozbeszerzes@drbakonyi.hu
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HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részekre osztás által fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy túlságosan 
drága lesz.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

4274 Hosszúpályi, külterület 0773/1 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Bormúzeum és rendezvényház kivitelezése

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó – a tulajdonában álló 0773/1 hrsz külterületi vadászházból bormúzeum és 
rendezvényház kialakításának munkáit kívánja megvalósítani.

2019.04.30

Bormúzeum és rendezvényház kivitelezése
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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:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A meglévő épület, valamint a bővítmény épületrész alapterületén kerül kialakításra a bormúzeum és rendezvény ház fő és járulékos 
helyiségekkel. Az épület bővítése kialakítandó kiállító termek és funkcionálisan kapcsolódó helyiségek építését jelenti. A beruházás 
során az épület akadálymentesítése is megvalósul. Az ingatlanra vonatkozó alapadatok: A telek helyrajzi száma: külterület 0773/1 A 
telek területe: rét és gazdasági épület 18291 m2, kivett tó 4493 m2, összesen 22784 m2. Meglévő épület beépített bruttó alapterülete: 
210,67 m2 Tervezett bővítés beépített bruttó alapterülete: 4,86 x 14,88 72,32 m2 Tervezett beépített összes bruttó alapterület: 10,86 x
25,24)+2,40 x 3,70 - 282,99 m2 A telek tervezett beépítettsége: 282,99 m2/18291 m2) x 100 1,55 % Az épület főbb adatai: A meglévő 
épület beépített nettó alapterülete: 173 m2 A tervezett bővítés-átalakítás összes nettó alapterülete: 253,49 m2 Belmagasság tervezett 
épületben: 3,00 m Közművek: az ingatlan elektromos közművel ellátott. Vízellátás a telekhatáron belül meglévő fúrt kút és házi 
vízellátó berendezéssel történik. Szennyvíz zárt gyűjtőmedencében összegyűjtve és időszakos szippantással központi tisztító telepre 
elszállítva. A beruházás építési engedélyhez kötött. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan 
költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő 
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű 
terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve 
az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles 
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a 
ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 4274 Hosszúpályi, külterület 0773/1 hrsz.

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember magasépítési 
szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (hónap)

20

Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn túl vállalt további jótállás (hónap) 10

Nem

Igen

2018.10.31 2019.04.30

Nem

Nem

Nem

Nem
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A késedelmi kötbér legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a, mértéke pedig 0,075 %/naptári
nap. A szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérő 
meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga. Ajánlattevőt meghiúsulási 
kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel alkalmassági követelményt nem ír elő.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

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 Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 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. §-a 
alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 7. §-a 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 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) 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. (Kbt. 67. 
§ (4) bekezdés)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő köteles kizárni az 
eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

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

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00018
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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

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét önerőből és támogatásból kívánja biztosítani. Benyújtható 2 db részszámla és 1 db 
végszámla (ide nem értve az előleg számlát). A benyújtott számlát az ajánlatkérő – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételének napját 
követő 30 napon belül fizeti meg. Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A 
részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

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

ellenszolgáltatás 20 %-a. A teljes körű jótállás minimális időtartama 24 hónap. A jótállás 24 hónapon felüli időtartamát ajánlatkérő 
értékeli. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. A szerződést 
biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.10.15 14:00

HU

60

2018.10.15 16:00
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2018.09.29

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 2. Az eljárásban kizárólag azok a 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. 3. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az 
EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 5. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. 
formátumú fájlban készítsék el. 6. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak 
végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti 
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 7. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) 
bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban 
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 8. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése 
értelmében az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 9. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 10. Ajánlatkérő a szerződés 
teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8)
bekezdés/ 11. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-
ának megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb 
hiánypótlást. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő előírásai alapján elkészített szakmai ajánlatot. A szakmai ajánlat 
részeként ajánlattevőnek a 2. értékelési részszempont keretében megajánlott szakember tekintetében ismertetni kell a 
szakember nevét, gyakorlati idejét, amely igazolja a 2. számú értékelési részszempontban megjelölt szakmai gyakorlatot. A 
szakmai gyakorlat körében ismertetni kell az építési szerződést (a minimális adattartalom a Megrendelő megnevezése, a 
kivitelezés helyszíne és az építési tevékenység rövid leírása), az építési szerződés megvalósulása során betöltött pozíciót és a 
szerződés időtartamát (tól, -ig; (év/hónap részletezettséggel). 13. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek 
rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára érvényes legalább 5.000.000,- Ft/év és 2.000.000,- Ft/káresemény kárértékű 
építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 14. A
szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell 
teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át. 15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 
valamint 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem




