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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 95320230Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Sárvári Gárdonyi Ált. Isk. villamos felújításKözbeszerzés 
tárgya:

Sárvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000873392018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Sárvár Város Önkormányzata EKRSZ_
53116394

Sárvár HU222 9600

Várkerület Utca 2.

Papp Zsuzsanna

papp.zsuzsa@sarvar.hu +36 203177356

Regionális/helyi szintű
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A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola emeletén és tetőterében villamos szerelési munkák elvégzése a II.2.4) pontban és a műszaki 
dokumentációban részletezettek szerint: -Vezetékek, kábelek sé szerelvények bontása, vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig 1200 m -Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerlése 
128 db -Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig 47 db -Műanyag 
vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 
mm-ig, mini csatorna 40x12,5 mm fedéllel, válaszfallal 120 m -Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig, mini csatorna 40x20 mm fedéllel, válaszfallal 80 m -
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazíó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 1040 m -Kábeltartó 
szerkezet; Trilux E-line hordprofil bowden felfüggesztéssel 420 m -Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali 
kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók IP 20, IP 44 LEGRAND Oteo 
IP20 falon kívüli váltókapcsoló 10 db -Rendszerbe (vonalba) szerelhető fénycsöves lámpatestek, elektronikával szerelt (A energia 
osztályú), nyitott kivitelben, IP 44-ig, átmenő vezetékezéssel, 3-5 ér Trilux E-line BLED 4000-840 38 db -Rendszerbe (vonalba) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45310000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A felhívás II.1.7) pontja szerinti részajánlattétel kizárásnak indokát lásd a mellékelt nyilatkozat szerint.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2. hrsz.: 538, 539.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:30vagy 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:

45310000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Sárvári Gárdonyi Ált. Isk. villamos felújítás

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola emeletén és tetőterében villamos szerelési munkák elvégzése a II.2.4) pontban és a műszaki 
dokumentációban részletezettek szerint.

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola emeletén

9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2. hrsz. 538, 539.
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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

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:

70Nettó ajánlati ár összesen (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)

szerelhető fénycsöves lámpatestek, elektronikával szerelt (A energia osztályú), nyitott kivitelben, IP 44-ig, átmenő vezetékezéssel, 3-5 
ér Trilux E-line BLED 5500-840 45 db -Rendszerbe (vonalba) szerelhető fénycsöves lámpatestek, elektronikával szerelt (A energia 
osztályú), nyitott kivitelben, IP 44-ig, átmenő vezetékezéssel, 3-5 ér Trilux E-line BLED 6500-840 57 db -Rendszerbe (vonalba) 
szerelhető fénycsöves lámpatestek, elektronikával szerelt (A energia osztályú), nyitott kivitelben, IP 44-ig, átmenő vezetékezéssel, 3-5 
ér Trilux E-line B19 LED 5000-840 -Rendszerbe (vonalba) szerelhető fénycsöves lámpatestek, elektronikával szerelt (A energia 
osztályú), nyitott kivitelben, IP 44-ig, átmenő vezetékezéssel, 3-5 ér Trilux E-line B19 LED 5000-840 9 db -Érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 38 db -Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 
120mp* A beruházás megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bek.ben
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az 
ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően folytatnak egyeztetést az 
árazott költségvetés tételei tekintetében, úgy 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bek. alapján szerződésmódosításnak minősül 
és a Kbt. 141.§ szabályait megfelelően kell alkalmazni. A műszaki leírás az árazatlan költségvetésnek megfelelő szűkített műszaki 
tartalom szerint értelmezendő. Amennyiben a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés között ellentmondás van, úgy a költségvetés 
szerinti műszaki tartalmat kell megvalósítani.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 30

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV. szakasz: Eljárás

Nyertes AT 1 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint: • Rész-számla: a készültség 30%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén, • Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Nyertes ajánlattevőnek a végszámlát a hiány-
és hibamentes műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg kell kiállítania. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a 
szerződésben foglalt –ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja. Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztosítékot nem ír elő. A részletes leírást a szerződés-tervezet tartalmazza.

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

Késedelmi kötbér: 15.000.-Ft/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de max. a szerződés szerinti nettó 
ellenszolgáltatás 5 %-a. Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő összegű 
biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint 
teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától a jótállás időtartamának lejártáig. Jótállás időtartama: 
24 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva. Amennyiben AT az ajánlatában ennél kedvezőbb mértékű jótállási időtartamot 
vállal, akkor az ajánlata szerinti érték. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

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]:

K.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója és
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)
, m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) 
bekezdésére. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

K.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

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

A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítése: a szerződés teljesítésének megkezdése a szerződéskötéssel egyidejűleg történik.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem
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1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszer(ek) 
meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Jótállás 
időtartama: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közétett (a 

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.11.06 08:00

HU

60

2018.11.06 10:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

OVK KFT Magyarország, 5000 
Szolnok Tószegi Út 7

Tel.: +36 304968672
Email: szakaly.daniel87@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.10.29

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. 
További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumok III/1., pontjában. 2.Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése 
szerint teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba
, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3.Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról (a 
nemleges nyilatkozatot is kérjük), a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint 
a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról. 5.Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is 
feltölteni az EKR-be. 6.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek 
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 7.Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a
Kiegészítő dokumentumok III/9.,) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem 
azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni. 8.A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján 
ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 9.Ajánlattevő a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni: a)Teljes körű 
építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a 
szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő 
időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. b)Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy az
ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés 
tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) 
is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: kártérítési limit 9 
millió forint/év, illetve káreseményenként 3 millió forint/kár. Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni. 10.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a 
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség. 11.A felhívásban nem szabályozott 
kérdések vonatkozásában a hatályos Kbt., valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 12.
További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.



EKR000873392018

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Vely Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 9641 
Rábapaty Jókai Utca 21

Tel.: +36 704080993
Email: velykft@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Németh Attila E.V.
Magyarország, 9700 

Szombathely Arad Utca 
22

Tel.: +36 302158424
Email: attilavill@gmail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Szakos László E.V.
Magyarország, 9600 
Sárvár Tompa Mihály 

Utca 5

Tel.: +36 306647959
Email: szakoslaszlosarvar@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Kurcsics Imre ev.
Magyarország, 9600 

Sárvár Szatmár Utca 21. 
C. ép.

Tel.: +36 308267326
Email: kurcsicsapu@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)




