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Felhívás

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

Internetcím(ek)

+36 72513031Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.pecsiegyhazmegye.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 72513031Fax: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

Lánycsóki templom felújításaVP1778410477projektKözbeszerzés 
tárgya:

Lánycsóki Római Katolikus PlébániaAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402262018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pécsi Egyházmegye EKRSZ_
69016796

Pécs HU231 7621

Dóm Tér 2.

Hajdu Zsófia

hajdu@pecs.egyhazmegye.hu +36 72513014

Nem

Lánycsóki Római Katolikus Plébánia EKRSZ_
59659305

Lánycsók HU231 7759

Dózsa György Utca 8

Hajdu ZSófia

hajdu@pecs.egyhazmegye.hu +36 72513014



EKR000402262018

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45262690-4

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.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Ajánlatkérő neve:

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

www.pecsiegyhazmegye.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 72511607Fax:+36 72511608Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU231NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Igen

dr. Turi Ákos FAKSZ

7621 7621

Pécs, Teréz utca 11-13.

Turi Ákos

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Nem

Igen

Lánycsóki Római Katolikus Plébánia

Nem

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]

Szabadidő, kultúra és vallás

Építési beruházás

Lánycsóki templom felújításaVP1778410477projekt

A Lánycsók, Dózsa György u. 8. Hrsz.: 482 alatt található Róma katolikus templom felújításának kiviteli munkálatai. A templom 
műemlék (Tsz:230) A felújítás az építési engedély alapján 5 ütemben valósul meg: 1. Első ütem: Új vonórudak beépítése a fedélszék 
lebontása előtt, 2. Második ütem: Boltöv repedések kitisztítása és kiinjektálása. 3. Harmadik ütem: Fedélszék elbontása, a boltozatok 
ideiglenes csapadék elleni védelmére. 4. Negyedik ütem: Fedélszék újraépítése. 5. Ötödik ütem: Belső vakolat javítása. A fenti 
ütemezésből 2014. év során már történt kivitelezés. A munkák csak tervezői művezetés és kutatói felügyelet mellett végezhetőek!
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A fedélszékek: A fedélszék elemeinek eredeti anyaga lucfenyő. Az átépítés, helyreállítás során zömmel lucfe-nyő beépítése történt, de 
helyenként előfordulnak borovi gerendák is. A templom és szentély fedélszékét a korábban kiadott faanyagvédelmi és statikai 
szakvéle-ménnyel összhangban teljes átépítéssel kell felújítani. A fedélszéket át kell építeni. A beavat-kozás során az eredethű "barokk
" fedélszék kialakításához kell igazodni, attól eltérni legfeljebb a kötőelemek esetében szabad. (Pl. a keményfa csapok helyett M 20 4.5
csavar alkalmazható). Mivel a templom építését követően a fedélszéket átosztották, részlegesen elbontva újraépítet-ték, ezért az 
újraépítéskor a fedélszéket a terveink szerinti újra osztott főállásokkal kell újraépíteni. Az újjáépített fedélszék nem támaszkodhat a 
gyámboltövekre később épített pillérekre, hanem csakis a főfalakra, illetve a fő pillér sorra, ezért a meglevő, rövidebb támaszközű, 
még épnek ítélt kötőgerendák sem használhatók, mert sajnos rövidebbek a kelleténél. A tervlapokon ábrázolt megoldásokhoz a fa 
elemeket külön zsinórpadon kell leszabni, minden eltérő főállás esetében külön helyszíni méretvétel alapján. A szerkezet bontása során
az egyes eltérő csomóponti megoldásokról külön fotó dokumentációt és felmérési vázlatrajzot is kell készíteni, melyhez a tervezőt a 
helyszínre kell hívni. A szerkezet bontása során a megmaradó szerkezetrészek állékonyságát biztosítani kell, adott esetben ideiglenes 
merevítő beépítésével. Általános alapelvként meghatároztuk, hogy terv szinten valamennyi károsodott főállás teljes cseréjét terveztük. 
A tetőszerkezet bontása során az adott károsodott elemet csak részben tartalmazó főállásokból a hibátlan, ép elemeket óvatosan kell 
kibontani, és azokból lehet hi-ányzó, teljesen károsodott főállásokat összeépíteni. A szerkezet alapos ismerete alapján erre nem sok 
remény van, de a kiemelt tervezői művezetés során a kibontott szerkezet újraértéke-lését fogjuk végrehajtani. Héjalás: Az 
engedélyezési terveknek megfelelően Tondach hódfarkú szegmensvágású 19 x 40 méretű elemekből álló, kettős hódfarkú cserépfedés 
készül piros színben, védőkezelt új lécezésen. A torony sisakon RHEINZINK-Rauten rombuszfedés készül 0.8 mm vastagságban, teljes 
desz-kázaton, szellőző alátét szőnyegen, a homlokzati festés kutatás után készíthető színterv alap-ján meghatározott színben. 
Homlokzat vakolatok: A homlokzat vakolatot teljesen el kell távolítani. A járda feletti 3 méteres sáv vakolatát külön a fal mellé 
helyezett fém tálcában kell gyűjteni, elkerülendő azt, hogy a kismértékben sóterhelt vakolat a környező talajt tovább szennyezze. A 
vakolási munkálatok megkezdése előtt a fal fugáit minimálisan 2.0 cm mélységben ki kell kaparni, a falat drótkefézéssel le kell 
tisztítani. A lehető leghosszabb ideig nyitva kell hagyni a falat, hogy kiszellőzhessen, mivel a belső vakolt felületek felújítására most 
nem kerül sor. Utólagos falszigetelés nem készül. A tervezett vakolat weber-Terranova gyártmányú, a weber.san presto rendszer, a 
falmezőkben. Homlokzat festés: A simított vakolatú falsávokat a WTA előírásainak megfelelően páraáteresztő, és vízlepergető festékkel
kell festeni. Szivárgó építése, falak és a templom falainak szárítása: A templom padlóburkolata felújításával egyidőben a fal 
szellőztetését is meg kell oldani. A vakolatot belül 50 cm magasságban le kell verni. A fal mentén 30 cm széles sávban mosott kavics 
töltés készül, geotextil aljzaton. Belső padlóburkolat: A jelenlegi diagonálisan, hálósan rakott, csiszolt mészkő burkolat megsüllyedt, 
repedt, törött. A burkolatot fel kell bontani, és újra kell rakni, a törött elemeket az eredetivel azonos elemek-kel kell pótolni. Fedélszék 
és gyámboltövek rehabilitációja, A templomhajó és a szentély feletti fedélszék teljes mértékű cseréje, átépítése szükséges, A torony és 
toronysisak rehabilitálása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45262690-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési beruházás tárgya egy helyrajzi számon elhelyezkedő épület (templom), műszaki-funkcionális szempontból egységet képez, 
így a részajánlattétel műszaki és gazdasági szempontból sem megalapozott.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Lánycsók, Dózsa György u. 8. Hrsz.: 482II.1.6) A teljesítés helye:

2019.08.30vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

Lánycsóki templom felújítása VP1778410477projekt

Lánycsók, Dózsa György u. 8. Hrsz.: 482

Igen
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Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös 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 szerinti kizáró okok bármelyike 

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

Értékelés során adható pontok alsó és felső határa:0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, ) 2. ért. szemp.: egyenes arányosítás. A II.2.7. 
pontban a szerződés időtartamának kezdési időpontja csak becsült dátum az a szerződés hatálybalépésével egyező nap lesz.

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

NemOpciók:

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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium: Igen

2. AF III.1.3.) pont M.2.1./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál 
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET 
tapasztalata egész hónapban megadva (0-36 hó)

30

Nem

Igen

2018.09.01 2019.08.30

Nem

Nem

Nem

Igen

projekt azonosítószám 1778410477
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Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők - 
figyelemmel jelen felhívás II.2.5) pont (Az ajánlatok értékelési szempontja) 2. értékelési részszempontra, már az ajánlatukhoz csatolják
az alábbi dokumentumokat: M/2. Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit jelen felhívás III.1.3) pont M 
.2.1./ alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakember TÖBBLET tapasztalatát 
alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai, az M.2.1. pontban 
előírtakon felüli TÖBBLET tapasztalatot (a tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló 
önéletrajza, mely tartalmazza az M/2.1. alpontban rögzített szakember vonatkozásában műemlék épületen végzett építési és /vagy 
felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka során; szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott
esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is. Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § 
szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek. rendelkezéseire. Felhívjuk a t. Gazdasági szereplők figyelmét
arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlatevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
részéről külön-külön követelmény. Az eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha 
bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
az Ajánlatkérő azt elfogadja, ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Kizárólag az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek. alapján felhívott, az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése 
alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik 
Ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja: M.1./ az AF megküldésétől visszafelé számított 5

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:

Nem releváns

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]:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát 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) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/ 
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő 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 és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az 
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének 
feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó 
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre 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. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a 
Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban 
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
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NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 
5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, elszámolása 
végszámlában történik. A szerződés finanszírozása részben a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületetek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 
1898357663 sz. támogatói okirat (Projekt azonosítószám: 1778410477) szerinti projektből, utófinanszírozással valósul meg. A 
támogatás intenzitása: 85,000000 % Az ezen felüli költségeket Ajánlatkérő a 2062/2017 (XII.27.) Korm. hat-ban megállapított, a „Pécsi
Egyházmegye templom és plébánia felújításai” tárgyú forrásból biztosítja. A teljesítés során az előlegszámlán felül 3 db részszámlázási
ütem és 1 db végszámlázási ütem lesz a szerződéstervezetben írtak alapján

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

Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezési munkákat 
a szerződésben rögzített teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér fizetésére köteles, mely a késedelembeesés napjától 
esedékes. A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás. Mértéke: 1,00
%/ naptári nap. Maximális mértéke: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. A késedelmi kötbér napi tételének 
maximális értékét meghaladó késedelem esetén a nyertes ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be. 
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”). Mértéke 
15,00 %. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén sem változik. 
Jótállás: időtartama 60 hónap a műszaki átadás-átvétel befejezését követő naptól.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem 
rendelkeznek): M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely legalább az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett (sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárt) műemléki épületen végzett olyan építési beruházásra vonatkozik, és amely beruházás során a homlokzat 
felújítása legalább 800 m2 volt. M.2/ M2.1./ legalább 1 fő, aki építési szakterület műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 4. D) 
pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 4. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a 
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, 
illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki 
képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki 
épületkutató falkutatatás szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 8. § (2) bekezdés] [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bc)] Egy 
szakember több pozícióba is jelölhető. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott 
szakemberek M2.1./ pont esetén kamarai nyilvántartásba, M.2.2./ pont esetén a miniszteri nyilvántartásba vételéről gondoskodik. 
Bármely nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben 
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/-M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a 
közbeszerzés tárgykörében műemléki épületen teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rend. 22. § (3) bek. 
szerint kiállított referenciaigazolást. M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek ) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, 
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015 (X 
.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját 
kezű aláírását tartalmazó, a szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal ) igazoló 
önéletrajz,valamint a végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, és a szakember rendelkezésre állási 
nyilatkozata csatolandó. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A 424/2017. (XII. 19.
) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Nem
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1. AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi elérhetővé 2kieg táj: Kbt56§(1)-(5) és (7)bek, Kbt 114§(6)bek, és KDban 
írtak szerint. EKRben kérhető. 3. Helyszíni bejárás: Igen, 2018. 08. 10. 11:00 óra. Találk: templom bejárata. 4. Ajánlatok benyújt:
ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszerbe kell elektr-an beérkezni. 5Ajánlat form: Acrobat Reader programmal olvasható 
pdf form, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható. Árazott költségvetést excel (.xls) formátumban is csatolni kell. 6Közös 
ajánlattétel: KDk szerint 7ATaz EKR-ben elektronikus űrlapként köteles az ajánlat részeként kitölteni:a)Felolvasólap b)Kbt66§(2) 
bek szer nyil c)Kbt 62§(1)bek kb) nyil d)NYIL-t a folyamatban levő vált bejegyz eljár-ról 8Nyilatk:ATnek, közös ATnek ajánlatában
csatolt nyilatkozatában meg kell jelölni: Kbt66§(6) bek a) és b.), Kbt65§(7) bek , AT v közös ATszámára – ha alváll vagy alk igban 
részt vevő szerv bevon nem kerül sor – Kbt66§(6)bek a)-b) és/v a Kbt65§(7) bek-re nemleges tart nyilatk benyújt kötelező. 
9Nyilatk II.: Az ATnek (közös ATnek) nyilatkoznia kell: a) 321/2015 Korm. r. 17§(2) bek alapján, figy a Kbt 67§(4)bek; b)ATi ( 
közös ATi) szándéknyilatk-t, h az előírt, építési építés-szerelési munkára vonatk - az alváll-i keresztfelelősségre is kiterj ép szer 
bizt megköti, v meglévő, építés-szerelési munkára vonatk - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterj biztosítását kiterj jelen 
projektre; c)az AT –ha cég– csatolja cégszerűen aláírt nyilatk, h vált bejegyz-i eljárás van-e folyamatban (Elktrn.űrlap), d)az AT – 
adott esetben - csatolja a kapacitásait rend-re bocsátó szerv olyan szerz v előszerz-ben vállalt kötelezettségváll-t tart okiratát, 
ami alátámasztja, h a szerz telj-hez szüks erőforr-k rendelkezésre állnak majd a szerz telj tartama alatt. Kbt65§(7); 10Igazolások: 
Ajánlatba csat kell AT, köz AT, és alk ig-ban részt vevő egyéb szerv-ek esetében: a)ajánlatban szereplő nyilt aláíró szem aláírási 
címpéldánya v 2006.V. tv 9§(1)bek szerinti aláírási-mintája, b) cégkivonatban nem szerep köt váll cégjegyz-re jog szem-től szárm,

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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.29 11:00

HU

60

2018.08.29 13:00

Nem
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2018.08.06

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

ajánlat aláírására vonatk(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalm-t, a meghatalmazott aláír-val. c)ha a 
cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a vonatk vált bejegyz kérelem egyszerű másolata csat, elektronikus feladás eset a 
dok-ok nem hitelesített másolata is 12Árazott költségvetés: ATnek szakmai ajánalatként ajánlata részeként a kiadott árazatlan 
költségvetéssel megegyező árazott költségvetést csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha nem csatolja. 13Minősített ATre vonatk 
info: 321/2015 Korm. r 30§(3)-(4)bek Szigorúbb követelmények: III.1.3) M.1/ - M.2/ 17Biztosítás: 322/2015 Korm. r. 26§a, a 
nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerzköt időpontjára - felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterj min 50.000.000 HUF/év, és káreseményenként min 10.000.000, - HUFra szóló építési építés-szerelési
munkára vonatk- az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterj építési szerelési biztosítással. 18Üzleti titok: a Kbt. 44 §- 
elkülönített elhely EKRben erre szolg funkc 20AK az eljárásban a Kbt75§(2)bek e)-t alkalmazza. AT felelős, h a dok hatidőben 
kerüljön az elektr rendsz-n benyújt. 22. Az M.2. pontban előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt 
szakembernek a szerződéskötés időpontjára kamarai/miniszteri nyilvántartásban szerepelniük kell. 23JszKbt., 424/2017. Korm.r, 
Ptk. 24FAKSZdrTuri Ákos416




