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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493045-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Nagyjavítás és felújítás
2018/S 216-493045

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon:  +36 52512700/72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828392018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000828392018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-542_2.: Db-i Egyetem infrastruktúra fejl._2.
Hivatkozási szám: EKR000828392018

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828392018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828392018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000828392018/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
45453000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-542/2/2018.: A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai
képzésmegújítása az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretében - 2.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TTK Villamosmérnöki Kar laborok felújítása
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45223300
45310000
45330000
45421142
45430000
45442110
45453000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Bem tér 18/a.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: TTK Villamosmérnöki Kar laborok, szakmódszertani szemináriumi termek, folyóvizes labor-, hallgatói
labor felújítása.
Építőmesteri munkák:
A meglévő elavult burkolatok bontása (padlóburkolat, oldalfali csempeburkolat, PVC burkolat), válaszfalak
bontása szükséges. Az aljzatkiegyenlítő réteg elkészítése után új padlóburkolat készül: Gress lap (68,6 m²) és
PVC (Hogén Tarkett Eclips SD antisztatikus) burkolat (413,7 m²), a vizes helyiségek oldalfalán csempeburkolat
készül (198,8 m²). Az új burkolat készítése mellett szükségszerű a régi, megmaradó burkolatok javítása. A vizes
helyiségekben üzemi-használati víz elleni szigetelés készül.
Komplett felújításra kerülnek a homlokzati nyílászárók és a belső ajtók is, méretre készített redőny
elhelyezésével. A homlokzati felületre hőszigetelő rendszer kerül elhelyezésre. Az ablakokon a meglévő redőny
elbontásra kerül, új redőny és reluxa készül. Az oldalfalakon és mennyezeten diszperzit festés készül (1337,8
m²). Az épület mellett új parkoló kerül kialakításra.
Épületgépészet:
A helyiségekben lévő gépészeti szerelvények cseréje szüksége, falon kívül vezetett vízvezetékek falba
süllyesztésével, meglévő-, megmaradó radiátorokkal. A radiátorok termosztatikus radiátorszelepeket és új
torlókat kapnak. A mosdó komplett épületgépészeti felújítása szükséges (WC csészék (ALFÖLDI-Bázis típusú,
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HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal), mosdók, szerelvények, falon belüli vezetékek cseréje), új pipere tárgyak
elhelyezésével. A folyosón lévő ivókút cseréje szükséges. Minden helyiségbe új oldalfali split klíma (GREE
gyártmányú GWH09KF típusú 9db 2,6 kW; GWH12KF típusú 1db 3,5 kW és GWH 18 KG tipúsú 1db 5,3 kW
hűtési teljesítményű, inverteres, oldalfali kivitelű, hűtő-fűtő, infra távirányítású mono split készülék) elhelyezése
szükséges, a meglévő klímát karban kell tartani. A meglévő mini konyha helyett új beszerzése, beépítése
(hűtővel, főzőlappal, mosogatóval) kiegészítő szerelvényeivel. A vizesblokk komplett felújítása szükséges az
összes gépészet szerelvénnyel együtt.
Elektromos szerelési munkák:
Új vezetékek szerelése történik. Új energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.
A labor igényeinek megfelelő gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 308,99 m².
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz
megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek
az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max.
36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték
figyelembevételével történő arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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BTK Multifunkcionális inf. tanterem felújítása
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45453000
45310000
45314320
45330000
45430000
45442110

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. HRSZ: 22246/1

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: BTK Multifunkcionális informatikai tanterem felújítása (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület V. tanterem)
Elvégzendő feladatok műszaki leírása:
— meglévő dobogó elbontása,
— fa padlóburkolat és kerámia lábazat bontása
— olajlábazat eltávolítása
— meglévő aljzat kiegyenlítése után új nagy kopásállóságú ragasztott antisztatikus pvc burkolat készítése
(75,33 m2)
— terem bejárati ajtó pászítása, mázolása, zár, kilincs és siltek cseréje, bőrborítás felújítása
— új fa karnisok felszerelése, sötétítő függönnyel
— oldalfal és mennyezet glettelés, festés diszperziós falfestékkel (223,42 m2)
— ablakok pászítása, felújító mázolása
— tábla alacsonyabbra helyezése, fali alap fatábla és keret felújító festése, új mozgatható kerámia lapos és
filces tábla beépítése, mozgató mechanika beállítása
— 30+1 db számítógépes munkaállomás kialakítása erős és gyengeáramú csatlakozásokkal
(munkaállomásonként 1db gyengeáramú, 3 db erősáramú csatlakozás, a tanári asztalhoz 2db gyengeáramú,
6db erősáramú csatlakozás) Felállások a bútorzatra a padló csatornából, a bútorzaton szerelvényezhető
kábelcsatornában való vezetés
— szerver szekrény magasabbra helyezése, polc beépítése a szünetmentes berendezés részére
— lámpatestek bontása, új LED-es lámpatestek beépítése függesztve, a táblák előtt mennyezetre szerelve
— a meglévő projektor részére új HDMI és VGA kábel, gyenge- és erősáramú csatlakozás kiépítése, falba
süllyesztve
— minden meglévő-megmaradó falon kívüli elektromos és gyengeáramú vezeték besüllyesztése falba,
— folyosói elektromos fő kapcsolószekrény felújítása,
— meglévő mosdó bontása, áthelyezése a bejárati ajtó mellé. Új mosdó beépítése bútorba építve, 5 l-es
elektromos vízmelegítő beépítésével, kiegészítő szerelvényekkel (tükör, világítás, szappan és papírtörlő
adagoló),
— bejárat melletti fal burkolása a beépített mosdó után élzárt bútorlappal, 2,00 m magasságig, 11,00 m
hosszban. Ruhaakasztók felszerelése a bútorlapra.
A Kivitelező a kivitelezés ideje alatt köteles betartani a területre vonatkozó zajkibocsájtási határértékeket.
Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési
tevékenységgel összefügg.
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Felújítással érintett hasznos alapterület: 75,33 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz
megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek
az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max.
36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték
figyelembevételével történő arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
EK skill laborok kialakítása
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45453000
45310000
45331220
45442110
45430000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
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A teljesítés fő helyszíne:
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. RSZ: 1398/1

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Egészségügyi Kar skill laborok kialakítása
Építészet:
Nagy kopásállóságú PVC burkolatot kell készíteni a meglévő aljzatra, illesztések hegesztve, lágy szegővel
ellátva. A helyiségeket ki kell festeni. 3 db rossz állapotú fa ablakot ki kell bontani, helyére új 5 légkamrás
hőszigetelt műanyag ablakok kerülnek (bukó-nyíló kivitel, kívül színes belül fehér, külső-belső párkánnyal kell).
Az ablakcserét követően a cseréből adódó faljavításokat el kell végezni. Továbbá 1 db fa belső nyílászárót kell
elhelyezni. A régi és az új nyílászárókon szalagfüggöny árnyékolás készül.
PVC burkolat:917,06 m2
Felületképzés (fal, mennyezet festés):1984,6 m2
Gépészet:
Meglévő légkondicionálók áthelyezése, valamint új légkondicionáló berendezések szerelése, üzembe
helyezése.
Gyenge áram:
Informatikai hálózat kiépítése, emeleti helyiségekben 10Gbit 30 db végponttal, Cat6a aljzatokkal panelekkel
kábellel falon kívül csatornába.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 917,06 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz
megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek
az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max.
36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték
figyelembevételével történő arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
ÁOK Szemészeti Tanszék skill labor kialakítása
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45453000
45310000
45330000
45430000
45442110

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. HRSZ: 22249/1

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: ÁOK Szemészeti Tanszék skill labor kialakítása
Az épület alagsorában az Észek-Nyugati oldalon a jelenleg Tálaló- Dolgozói ebédlő- Sterilizáló- Kis műtő - ERG
helyiségek funkciója megszűnik, ezen a területen lesz kialakítva egy szimulációs komplex teremcsoport.
A teremcsoport magába foglal egy közösségi fogadó helyiséget, egy szimulációs műszer oktatót („Dry Lab”),
egy szemináriumi előadót, egy gyakorló műtőt (szimulációs), és egy betegvizsgálat gyakorló helyiséget.
Közösségi fogadó helyiség:
A jelenlegi tálalóból lesz kialakítva, a mozaik padló és aljzatbeton elbontásával, vakolatok bontásával, előtétfal
építésével vízmentes gipszkartonból, új aljzat készítéssel, Gress padlóburkolat (97,51 m2) készítéssel, az
előtétfalakon csempe burkolat (223,1 m2) készítéssel, a meglévő falnyílásra toló ajtó készítéssel, a meglévő
ablak felújításával, a mennyezetre látszóbordás állmennyezet készítéssel, a fűtési- és vízvezetékek áthelyezése
a főfal mellé és azok eldobozolása gipszkartonnal a meglévő fűtőtestek felújításával, új mosdóberendezés
kialakításával, új villamos hálózat kialakításával. A felületképzés mennyisége 320,51 m2.
Műszerszoba:
A dolgozói ebédlő helyén lesz kialakítva. Az aljzata, padlója, oldalfala és mennyezete a közösségi helyiségével
azonos kivitelűen kell kialakítani. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítés, új termosztatikus radiátor
szelepek beépítése szükséges.
Szemináriumi előadó helyiség:
Az Észak- Nyugati sarok helyiségben lesz kialakítva, minden meglévő válaszfal kibontásával. Az aljzat, padló,
oldalfal, és mennyezet a közösségi helyiséggel azonos lesz. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítés, új
termosztatikus radiátor szelep beépítés, új villamos hálózat és világítás kiépítése szükséges. Illetve szükséges
új gyengeáramú hálózat kiépítése, projektor telepítése.
Gyakorló szimulációs műtő:
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A meglévő kis műtő helyén lesz kialakítva. Aljzata, padlója, oldalfala és mennyezete a közösségi helyiségnek
megfelelően lesz kialakítva. Új víz- és fűtési rendszer, új mosdó, új termosztatikus radiátor szelep beépítése
szükséges. Új villamos hálózat épül a műtő funkciónak megfelelően. Új gyengeáramú hálózat épül.
Betegvizsgáló gyakorló helyiség:
A sterilizáló helyiség területén lesz elhelyezve. A meglévő válaszfal kibontandó. Az aljzatok, padló, oldalfal,
mennyezet a közösségi helyiségnél leírtak szerint épül. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítése.
Szükséges az új villamos hálózat-, és gyengeáramú hálózat kiépítése.
Általános elvégzendő feladatok:
A gipszkarton előtétfalakon, valamint a vakolatokon diszperziós falfestés készítése szükséges. A megmaradó fa
ajtókat pászítani és felületkezelni kell. A szimulációs blokk teljes területén padlóburkolaton, csempeburkolaton,
üveg felületeken, és berendezési tárgyakon általános takarítás végzendő.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 97,51 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék,
eszközmegajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek
az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max.
36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték
figyelembevételével történő arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A) Kizáró okok valamennyi rész esetén:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD)
köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát,
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4)
bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12., 14., 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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 (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 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 felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére
is.
C) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel:
Mindegyik eljárási rész esetén:
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján alkalmatlan az
ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők
valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Karakterkorlát miatt folytatás: III.1.2) pontban.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
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III.1.1.) pont C) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. §
(5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást
biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése.
Utólagos igazolási mód:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás
másolati példányát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3.) pont "Igazolási mód" rovat folytatása:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt
évteljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállaltkötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükségeserőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek
az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére
is.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5)
bek. megfelelően - elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése. A lentiekben meghatározott
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dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett
felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján.
Valamennyi rész kapcsán:
M.1.) Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.
§ (2) bek. b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
— képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
— a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt AT rendelkezésére állnak.
Az AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból,
valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható. AK a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer
veszi figyelembe. A szakember szakmai tapasztalatát „év/hónap” bontásban szükséges megadni a szakmai
önéletrajzon.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettségüket/végzettségüket
igazoló okiratokat a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság számát és a
nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget igazoló
további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az
ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása].
Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, a 2. értékelési
részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem
elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az AT köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel
a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek.
alapján az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
Ugyanazon szakembert több eljárási részben is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.
M.2.) Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott AT-nek csatolnia kell a Rendelet 21. (2) bek. a) pontja és a 22. § (3) bek. alapján
az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább
— a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
— az építési beruházás tárgyát,
— mennyiségét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
— referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Karakterkorlát miatt folytatás III.1.2) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
M.1.)
Minden rész tekintetében
— 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap)
rendelkezik.
M.2.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60
hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-
átvétellel lezárt), legalább 1 db
— az első rész tekintetében nettó 215 m2 (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy
épület felújításra vonatkozó referenciával,
— a második rész tekintetében nettó 50 m2 (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy
épület felújításra vonatkozó referenciával,
— a harmadik rész tekintetében nettó 640 m2 (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/
vagy épület felújításra vonatkozó referenciával,
— a negyedik rész tekintetében nettó 65 m2 (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/
vagy épület felújításra vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenyég a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Ugyanazon referencia több részben is bemutatható, amennyiben az adott eljárási részhez tartozó alkalmassági
feltételnek eleget tesz.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész esetében: Az ajánlattétel, kifiz., elszámolás pénzneme: HUF. AT egy számla kiállítására jogosult,
a szerz. szerint. A szla a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. A kifiz.-
re a Kbt. 135. § (1), (6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján kerül sor 30 napos fiz. határidővel. A vételár kifiz-
e a II.2.13) szerinti támogatásból történik. A Kbt.135.§ (9)bek. hiv. AK a szerz.-tartalékk. és áfa nélkül szám.-
elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét bizt. Amennyiben
10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, nyertes AT-nek előleg-visszafizetési biztosítékot kell
adnia. Folyt. VI.3.21)-ban.
Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § szerint.
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, maximum 15 %. Alapja: nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 % Alapja: nettó vállalkozói díj.
Jótállás min vállalási időtartama: 36 hónap (többletvállalás értékelési részszempont).
Részletek a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/12/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/12/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a közbesz. dok-ban előírtak és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. az
irányadó.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell
az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját.
Ha cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

www.ekr.gov.hu
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4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§
(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. A Kbt. 71. §(6)
bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be, úgy
AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A dokk a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók, azonban a
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)
bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas
részszempontokra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
— az AK által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva,
— a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajz.
13. Amennyiben AT a 2. ért. részszempontra több szakembert mutat be, akkor a több tapasztalattal rendelkező
szakembert veszi figyelembe az értékeléskor.
14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
16. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. Ajánlatkérő 2018. 11. 15-én helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja.
I. rész: időpont 12.30 perc; találkozás: Debrecen, Bem tér 18/a TTK főbejárat, II. rész időpont: 8.30 perc,
találkozás: Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület főbejárat; III. rész: időpont: 14.00 óra, találkozás: Nyíregyháza,
Sóstói út 2-4. Egészségügyi Kar főbejárat; IV. rész: időpont: 10.00 perckor, találkozás: Szemklinika épület
bejáratánál.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában
meghatározott eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: OO707.
21. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, nyertes AT a szerződés
elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles.
Karakterkorlát miatt folyt.VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
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Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.3) pont folytatása:
22. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap = 60 nap.
23. AK a Kr. 30.§ (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3)
pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
24. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül
szabja, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítást kössön, vagy meglévő biztosítását terjessze ki.
Minimális kártérítési összeg: 1. rész esetén: legalább 5 000 000 Ft/káresemény és 10 000 000 Ft/év; 2. rész
esetén: legalább 1 000 000 Ft/káresemény és 5 000 000 Ft/év; 3. és 4. rész esetén: legalább 2 500 000 Ft/
káresemény és 5 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás.
Az ajánlathoz csatolni kell az AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a
megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
25. A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
07/11/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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