
Felhívás

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU313NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Cserhátszentiván Község Önkormányzata EKRSZ_
87517952

Cserhátszentiván HU313 3066

Kossuth Út 1.

Siraky Attila

sirakyattila@freemail.hu +36 308267031

ÚTKATASZTER Tervező, Építő és Szolgáltató Betéti 
Társaság

EKRSZ_
63212673

Salgótarján 3100

Szerpentin Út 8. Fszt. 1.

Laczkóné Dénes Orsolya

denesorsi@gmail.com

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások



- ÉNGY kód: 48-021-3301493 Kód: 48-021-001.51.2.3.1 Szakipari munkák Szigetelés Szigetelések rögzítése Szigetelések rögzítése; 
Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421130-4

45331100-7

44620000-2

45261400-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezés során egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggnek egységet képeznek.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Cserhátszentiván, Kossuth utca 31.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:

45261400-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Építési beruházás

Cserhátszentiván Művelődési Házának felújítása

-Kültéri nyílászáró: egyszárnyú, hőszigetelt, fokozott légzárású, alapimpregnált, bukó-nyíló ablak készítése és elhelyezése 
szerelvényezéssel, illesztéssel. Méret: 115 cm x 140 cm 13 db - Kültéri nyílászáró: egyszárnyú, hőszigetelt, fokozott légzárású, 
alapimpregnált, bukó-nyíló ablak készítése és elhelyezése szerelvényezéssel, illesztéssel. U=1,1 W/m2 Méret: 100 cm x 100 cm 10 db - 
ÉNGY kód: 48-010-3628510 Kód: 48-010-001.6.2.1-0310392 Szakipari munkák Szigetelés Homlokzati hőszigetelőrendszerek 
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben 
szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon
weber ásványgyapot lap 160 mm 446,53 m2 A részletes mennyiségeket a költségvetés tartamazza.

Cserhátszentiván Művelődési Házának felújítása

Cserhátszentiván, Kossuth utca 31.



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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Nettó 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)

beütődübelekkel 2285 db -Kültéri nyílászáró: egyszárnyú, hőszigetelt, fokozott légzárású, alapimpregnált, bukó-nyíló ablak készítése és
elhelyezése szerelvényezéssel, illesztéssel. Méret: 115 cm x 140 cm 13 db - Kültéri nyílászáró: egyszárnyú, hőszigetelt, fokozott 
légzárású, alapimpregnált, bukó-nyíló ablak készítése és elhelyezése szerelvényezéssel, illesztéssel. U=1,1 W/m2 Méret: 100 cm x 100 
cm 10 db - ÉNGY kód: 48-010-3628510 Kód: 48-010-001.6.2.1-0310392 Szakipari munkák Szigetelés Homlokzati 
hőszigetelőrendszerek Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő 
profilokkülön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, 
tagolatlan, sík, függőleges falon weber ásványgyapot lap 160 mm 446,53 m2 -ÉNGY kód: 82-012-0993796 Kód: 82-012-003.1.1.4-
0423265 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor 
elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 11K típus, 1-
soros, konvektorlemezes borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 777 W 3,00 db ÉNGY kód: 82-012-0997864 Kód: 82-012-003.2.1.4-
0423461 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor 
elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-
soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 730 W 1,00 db ÉNGY kód: 82-012-0997881 Kód: 82-012-003.2.1.4-
0423463 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor 
elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel,2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros
, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1096 W 3,00 db ÉNGY kód: 82-012-0997915 Kód: 82-012-003.2.1.4-
0423466 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor 
elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-
soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1680 W 3,00 db ÉNGY kód: 82-012-0997920 Kód: 82-012-
003.2.1.4-0423467 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt 
lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mmVOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K 
típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1826 W 1,00 db ÉNGY kód: 82-012-0997944 Kód: 82-012-
003.2.1.4-0423469 Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt 
lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel,2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K 
típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2191 W 2,00 dbÉNGY kód: 71-013-4273655 Kód: 71-013-
010.1-0622171 Elektromos munkák Villanyszerelés Villám- és érintésvédelmi hálózatok Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, beton- vagy műanyag gúla ATLASZ BETON Villámhárító betongúla 20x20x18/10x10 {átmérő} 3 cm méret, Cikkszám: 3235 
60 db A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza.

Igen

Igen

2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai 
gyakorlata (hónap)

30

Nem

Igen

11

Nem



Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia,
hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani 
az alábbiakban foglaltak szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a 
szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése
, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben 

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

Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 
névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást 
kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari 
kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

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

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 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 szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az 
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

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, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike 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.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

Nem

Nem

Nem

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16



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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázatból utófinanszírozással történik. A támogatási intenzitás 85%. Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint 
biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 5 %-a erejéig nyújt előleget. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott 
jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. Az előlegszámlán túl szerződés teljesítése során legfeljebb 6 
db részszámla és a végszámla nyújtható be a pénzügyi ütemterv szerint. Ajánlattevő végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá 
a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és 
szerződésszerszerű megvalósítás. Részleteket az AD és a szerződésterv. tartalmazza.

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

Jótállási biztosíték: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. A jótállási idő: 3 év, de ajánlatkérő a jótállási biztosítékot az egy éves 
garanciális felülvizsgálat időpontjáig kéri rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak 
megfelelően - teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy 
Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. A jótállási biztosítéknak a jótállási időtartamán 
való túlnyúlása kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik. A Kbt. 134. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel az 
ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban 
nyilatkozniuk kell. Jótállás: jótállási idő 36 hónap. A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de legkésőbb a teljesítési igazolás 
kiállításának időpontja.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú építőipari technikusi vagy szakirányú építőipari szakközépiskola 
végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében 
részt vesz. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(8) 
és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlattevőnek az ajánlatban 
csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

támasztott követelményeknek való megfelelés - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata - szakember képzettségét/végzettséget 
igazoló okirat egyszerű másolati példánya.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Kötbérekre vonatkozó információk: Késedelmi kötbér napi mértéke: A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér 
követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 
naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 % /naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha a 
szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a 
szerződésben meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem 
hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér 
alapján. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a 
Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára utalni. Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján 
Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a 
szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a 
teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha 
a teljesítés során nem tartja be valamely, szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a 
Vállalkozó nem a kiviteli tervben, építési engedélyben, illetőleg költségvetésben meghatározott műszaki tartalomnak vagy a 
szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - hibás
teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a 
kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás teljesítéssel érintett munkarész 
nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 40 napra jutó összeg. Ennek elérését követően a 
Megrendelő jogosult a szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott 
felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbért érvényesítésére. A Ptk. 6:187.§ (2) 
bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ajánlatkérő a 
kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére is. A kötbérekre vonatkozó 
további részletes információk a szerződéstervezetben találhatók. 2. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában írtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének 
időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező 
építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon,
hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: legalább 5 millió forint káreseményenként és legalább 10 millió forint évente. 3.
Helyszíni bejárás: Cserhátszentiván, Kossuth utca 31. 2018. október 19. 11:00 4. Ajánlatkérő a Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) 
pontját alkalmazza. 5. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmet a pályázati felhívásának 5.5.2 pontjában megadottakra: az 
Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg a Magyar Államkincstár által 
rendszeresített Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) érvényes (aktuális félévnek megfelelő) verziójában 
beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.

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:

2018.10.30 14:00

HU

60

2018.10.30 16:00

Nem






