ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000345682018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Közbeszerzés
tárgya:

Nyíregyházi SzC kollégiumok energetikai felújítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

EKRSZ_
93528083

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyíregyháza

HU323

NUTS-kód:

4400

Ország:

Balogh

Kapcsolattartó személy:
balogh.marton.sandor@gmail.com

Telefon:

Márton
+36 204309519

Sándor
Fax:

+36 89795206

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nyiregyhaziszc.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nyiregyhaziszc.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Magyarország

Dugonics Utca 10-12

Egyéb cím adatok:

E-mail:

Postai irányítószám:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45453100-8

Nyíregyházi SzC kollégiumok energetikai felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 darab kollégiumi épület energetikai célú felújítása, valamint a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma
és Kollégiumának 40 kVA inverter teljesítmény 47,60 kWp-nyi napelemmel való ellátása. Bővebben lásd az eljárást megindító
felhívás II.2.4) pontjait.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:
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vagy a teljesítés határideje:

Nyíregyháza

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

4

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Napelemek

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09331000-8

45310000-3

45315100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza,
Városmajor utca 4.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemek Típusa: Sunlink SL280-24P280 száma: 170 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 280 Wp Munkaponti feszültség (Vmp) : 31,7 V Munkaponti áramerősség (Imp) : 8,84 A
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Üresjárási feszültség (Voc): 38,3 V Rövidzárási áram (Isc): 9,40 A Üzemi hőmérséklet: - 40 - +85 oC Max. rendszerfeszültség:
1000 V Hálózatos inverter 1 db Típusa: GROWATT 40000 TL3-S Teljesítmény: (40kVA) Darabszáma: 1 db Fázisszáma: 3 fázis DC
oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 50000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 38/38 A AC oldali jellemzők
: Max. teljesítmény: 44400 VA Max. kimeneti áram: 3x58 A Névleges teljesítmény: 40000 W Névleges AC feszültség tartomány:
230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó, 2 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem:
TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 6 mm2
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő,
azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához külön nyilatkozatban csatolni az
egyenértékűséget igazoló dokumentumokat (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat). A feladatok részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül
vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)

15

3. Teljesítési határidő (nap)

15

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

330

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Nem

Nem

Opciók:
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

KEHOP-5.2.10

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
A teljesítési határidő értékelési szempont.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Bánki Donát Középiskola és Kollégium felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45321000-3

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 4400
Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15. HRSZ.: 2371/2

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab épület külső hőszigetelése és nyílászáróinak (ablakainak és ajtóinak) cseréje a műszaki leírás és a költségvetés alapján.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő,
azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához külön nyilatkozatban csatolni az
egyenértékűséget igazoló dokumentumokat (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat). A feladatok részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül
vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)

15

3. Teljesítési határidő (nap)

15

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:
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Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

330

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
KEHOP-5.2.10

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
A teljesítési határidő értékelési szempont.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45321000-3

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
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3 - Zay Anna Szakgimnázium és Kollégium felújítása

Igen

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnázium és
Kollégium 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. HRSZ.: 2815/8

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab épület külső hőszigetelése és nyílászáróinak (ablakainak és ajtóinak) cseréje a műszaki leírás és a költségvetés alapján.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő,
azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához külön nyilatkozatban csatolni az
egyenértékűséget igazoló dokumentumokat (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat). A feladatok részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül
vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)

15

3. Teljesítési határidő (nap)

15

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

330

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

EKR000345682018

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

KEHOP-5.2.10

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
A teljesítési határidő értékelési szempont.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Városmajor úti kollégium felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45321000-3

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma Városmajor úti
kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. HRSZ.:777/3

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab épület külső hőszigetelése a műszaki leírás és a költségvetés alapján. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az
eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra
történő esetleges hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, Ajánlatkérő a 321/2015.
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű
terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához külön nyilatkozatban csatolni az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat (pl.
termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat). A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül
vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)

15

3. Teljesítési határidő (nap)

15

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések
Nem
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Ár kritérium:
Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

330

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-5.2.10

II.2.13) További információ:
A teljesítési határidő értékelési szempont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)
- (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni
köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, abban az esetben is, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
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igénybe venni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig
– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.
§ (2) bekezdés esetén az ajánlatban meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát. Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére figyelemmel nem ír elő alkalmassági követelményeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: Meghiúsulás, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni. Jótállás: Nyertes Ajánlattevőt valamennyi beépített anyag és
berendezés, valamint az elvégzett munkák tekintetében az ajánlata szerinti jótállási kötelezettség terheli. Késedelmi kötbér: A kötbér
napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/késedelmes naptári nap. A kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ellenérték
20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 30 %
-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles,
amennyiben hibásan, hiányosan teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor 20%-a. A részletes
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész: Előleg 5%, de legfeljebb 75 millió HUF. AT az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámláját és
végszámláját. AT 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: - 1. részszámla: 50 %-os, - végszámla:
100 %-os készültség esetén. AK az ellenszolgáltatást átutalással – HUF-ban - teljesíti AT bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint a Kbt. 135. § (1) és (5)-(7) bek. figyelembe vételével. A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú
EU-s forrásból utófinanszírozással történik. Támogatási intenzitás: 100,000000%. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése az irányadó. A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF. További információ a szerződéstervezetben.
Jogszabályi hivatkozás: Kbt., 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 2013. évi V. törvény (Ptk.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 2007. évi
CXXVII. törvény (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
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Versenypárbeszéd

Nem
Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.12.

08:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.07.12.

10:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az ajánlat kötelező tartalma: • Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti adatokkal, • Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat, • 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § és 17
. § szerinti nyilatkozatok, • Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, • Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozat
(nemleges is), • Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy
a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 2.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
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aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésére bocsájtott nyilatkozatokat
köteles az EKR-ben az űrlap kitöltésével megtenni. Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosítás: legalább 10 millió HUF/év és legalább 2 millió HUF/káresemény értéket elérő kivitelezői összkockázatú (
építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az építési
beruházásra. Amennyiben valamely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében kéri, Ajánlatkérő helyszíni
bejárást tart. A helyszíni bejárás helyszínéről és időpontjáról Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban tájékoztatja a gazdasági
szereplőket. Amennyiben helyszíni bejárás tartása iránti kérés nem érkezik, Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást. A helyszíni
bejáráson való részvétel NEM feltétele az ajánlattételnek. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (5)
bekezdését, 75. § (2) bekezdés e) pontját. Pontok, értékelés módszere: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. részszempont: fordított arányosítás; 2-3. részszempontok:
arányosítás. Az értékelés részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a
kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés
folytat le tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és
jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók.
Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. FAKSZ: Balogh Márton Sándor (00613) és dr. Marton Ida (
00972)
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.07.04.

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Stabil-Invest Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 1149
Budapest Pillangó Park 7 6
/95

Tel.: +36709406734
Email: napeleminfo.vigyinszki@
gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

PJP Napelem Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1081
Budapest Kun Utca 4.b 5.
em 35

Tel.: 06303165254
Email: ppnapelem@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

KÖZMŰ GENERÁL Építő
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4400
Nyíregyháza Nádor Út 64.

Tel.: +36 303998941
Email: info@kozmugeneral.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Kősólyom Kft

Magyarország, 4700
Mátészalka Zöldfa 138

Tel.: +36 305597409
Email: kohalmiattila@ent.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Konzig Bau Kft.

Magyarország, 4400
Nyíregyháza Pazonyi Utca
17

Tel.: +36 308164979
Email: konzigbau@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

KATEDRÁL-PLUSZ
Épitőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 4400
Nyíregyháza Vég Utca 26/
A

Tel.: +36 209464321
Email: katedralpluszkft@
gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

KARAKTER 95 Építő és
Szakipari Kft.

Magyarország, 4400
NYÍREGYHÁZA TULIPÁN
KÖZ 4.

Tel.: +36 209652523
Email: karakter@netra.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Infra Energy Haus Kft.

Magyarország, 9022 Győr
Árpád Út 87. A ép.

Tel.: +36 706149853
Email: info@ieh.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Greensys Electric Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1112
Budapest Repülőtéri Út 2

Tel.: +36705197673
Email: info@gsenapelem.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Gabe-Art Kft.

Magyarország, 4400
NYÍREGYHÁZA
MÁRTÍROK TERE 9. 7/701.

Tel.: +36 302190655
Email: gabeart.kft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

B-n Corporation Kft

Magyarország, 4400
Nyíregyháza Víz Utca 6.

Tel.: +36 303831266
Email: zs.balazs@t-online.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Arany-Koller Kft.

Magyarország, 1163
Budapest Cziráki Utca 2632.

Tel.: +3630941-6536
Email: aranykoller@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

