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I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dobsa.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 304140230Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szada Nagyközség ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Kazáncsere szadai intézményekben (fűtéskorsz. I.)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001931662022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Szada Nagyközség Önkormányzat 15730545213

Dózsa György Út 88

Szada HU120 2111

Pintér Lajos

szada@szada.hu +36 28503065

Dobsa Sándor EV 57377351 76316434133

Béke Út 39.

Szada HU120 2111

Dobsa Sándor

dobsa.sandor@dobsa.hu



EKR001931662022

II.1) Meghatározás

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2111 Szada, Dózsa György út 61., 63. és 88.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:

45331110-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

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

Kazáncsere szadai intézményekben (fűtéskorsz. I.)

1 db 80 kW kondenzációs gázkazán, 3 db 60 kW kondenzációs gázkazán, 1 db 49 kW kondenzációs gázkazán, 1 db 25 kW 
kondenzációs gázkazán beszerzése és beépítése, valamint a füstgázelvezetés, villanyszerelés, fűtés, víz- és gázszerelési feladatok 
elvégzése.

120



EKR001931662022

II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Konyha és óvoda)

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

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, keretmegállapodás vagy 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:

7Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 db 80 kW kondenzációs gázkazán és 3 db 60 kW kondenzációs gázkazán beszerzése és beépítése, valamint a füstgázelvezetés, 
villanyszerelés, fűtés, víz- és gázszerelési feladatok elvégzése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331110-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Konyha és óvodaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

2111 Szada, Dózsa György út 61. és 63.

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető energetikai tárgyú építési 
beruházás vonatkozásában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai 
tapasztalata (max. 48 hónap)

3

Nem

Igen

9

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Hivatal)

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

7Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 db 49 kW kondenzációs gázkazán és 1 db 25 kW kondenzációs gázkazán beszerzése és beépítése, valamint a füstgázelvezetés, 
villanyszerelés, fűtés, víz- és gázszerelési feladatok elvégzése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331110-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - HivatalII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

tartalmazniuk

Nem

2111 Szada, Dózsa György út 88.

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető energetikai tárgyú építési 
beruházás vonatkozásában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai 
tapasztalata (max. 48 hónap)

3

Nem

Igen

9
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III.1) Részvételi feltételek

Jótállás: az elvégzett munkára vonatkozóan az átadás –átvétel napjától számított 24 hónap, a beépített anyagokra a gyártó(k) által 
vállalt jótállási idő, de legalább 24 hónap. 
Késedelmi kötbér: Ha Vállalkozó a véghatáridőre vonatkozó kötelezettséget olyan okból, amelyért felelős, határidőben nem vagy nem 
megfelelően teljesíti, késedelembe esik, és Megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért 
meghaladó ténylegesen felmerült kárát is érvényesítheti. A kötbér mértéke naptári naponként az összes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a 
azzal, hogy a késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át. A késedelmi kötbér elsődlegesen a 
Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával kerül 
érvényesítésre. 
Hibás teljesítés esetén a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni, a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő 
időtartamra.
Megrendelő a vállalkozói díj 2 %-át vállalkozási munka végleges befejezési határidejétől számított egy évig visszatartja a garanciális 
javítások költségeinek biztosítékaként.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő egyszerű 
nyilatkozata arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére (öntisztázás).
Az alvállalkozó(k) vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok a Kr. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be 
kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy ha az ajánlattevő az 
ajánlatban nem jelöli meg alvállalkozó bevonását. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) 
bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő), alvállalkozó, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és 
m) pontjában meghatározott kizáró okok hatályának bármelyike alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan 
ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. 

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:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

Megrendelő biztosítja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésének a 
lehetőségét.  
Vállalkozó összesen 2 db rész- és egy végszámlát jogosult benyújtani. Az 1. részszámla min. 35%-os, a 2. részszámla min. 70%-os 
megvalósult értéknél nyújtható be. Vállalkozó a végszámlát valamennyi kivitelezési feladat elkészülése után, 100%-os megvalósult 
értéknél a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújthatja be. 
Vállalkozó az igényelt előleggel legkésőbb a végszámlában köteles elszámolni.
Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (3) és (5) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

10:00

HU
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V.1-2) Kiegészítő információk

1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
2) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3) AK nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5) Fordítás: az ajánlat részeként csatolt valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. A nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell a magyar fordítást.
6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Csatolni kell a közös ajánlattevők között létrejött 
megállapodás mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A megállapodás minimális tartalmára vonatkozó követelményeket a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
7) Az ajánlat részeként az EKR-be feltöltött, minden az ajánlattevő (AT) által készített – dokumentumot (az elektronikus űrlapok 
kivételével) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak) nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az 
aláírási címpéldány(oka)t, aláírás-mintá(ka)t, illetve meghatalmazás(oka)t annak igazolására, hogy a dokumentumot az AT 
képviseletére jogosult személy írta alá.
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 33. §-át és 114. § (11) bekezdését.
9) FAKSZ: Dobsa Sándor Gábor, lajstromszám: 00096.
10) Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) szerint. 
11) Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) szerint. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, 
hogy a Kbt. 66. § (6) bek. b) pontja szerint nem csak az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, hanem az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is meg kell jelölni.
12) A nyertes AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A 
vagyonbiztosítás fedezeti összegének el kell érnie a nettó vállalkozói díj értékét, a felelősségbiztosítás fedezeti összegének el 
kell érnie legalább 1. rész: a 35 millió Ft/kivitelezés időszak és 15 millió Ft/káresemény / 2. rész: a 10 millió Ft/kivitelezés 
időszak és 5 millió Ft/káresemény értéket.
13) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
14) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: "A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató"-nak (KÉ 
2020. évi 60. sz., 2020. március 25.) megfelelően: a "Nettó ajánlati ár" esetében a fordított arányosítás, a szakember 
tapasztalatára vonatkozó értékelési szempont esetében az arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlati 
elemek azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad az AK: 1. minőségi értékelési szempont: 48 hónap.
15) A minőségi kritérium (szakember tapasztalata) vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt 
önéletrajzát, amelyben megadja a kamarai számát, továbbá az értékelésnél figyelembe vehető projektek megnevezését, a felelős 
műszaki vezetői tevékenység időpontját (kezdő és befejező időpont, ÉÉ/HH/NN pontossággal), valamint a rendelkezésre állási 
nyilatkozatát. A minőségi értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő az értékelés során csak olyan tapasztalatot tekint 
megfelelőnek (vesz figyelembe), amelyet a szakember a 266/2013. Korm.r. 1. melléklet VI. fejezet 1. rész szerinti felelős 
műszaki vezetőként szerzett. Az időben párhuzamos gyakorlat csak egyszer vehető figyelembe. Amennyiben egy projekt 
időtartama tört (nem egész) hónap, akkor lefelé, egész hónapra kell kerekíteni. Ajánlatkérő javasolt önéletrajz-mintát bocsát az 
ajánlattevők rendelkezésére.
16) Az ajánlathoz csatolni kell a beárazott költségvetést cégszerű aláírással ellátva és .xls/.xlsx formátumban is.
17) A csatolt Műszaki dokumentációban és a költségvetési kiírásokban található gyártmány, típus megjelölések a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a beszerzés tárgyának egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, minden esetben azzal egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és 
beépítésre kerülhet. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása az ajánlattevő feladata. 

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)
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

18) A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a 
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
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