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I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

+36 26597005Fax: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

Visegrád Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Visegrádi Egészségház felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000391852022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Visegrád Város Önkormányzata 15731089213

Fő Utca 81

Visegrád HU120 2025

Eőry Dénes

polgarmester@visegrad.hu +36 26398255
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II.1) Meghatározás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

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
Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Visegrádi Egészségház felújítása

A közbeszerzés rövid ismertetése: 
„Visegrádi Egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
Az Egészségház egy oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület. 
Az épület részben könnyező gombával fertőzött, ezért a faanyagvédelmi szakvéleményben rögzített tető és födém szerkezeti elemek 
cseréje, továbbá a vegyes vályog falazat részleges elbontása, helyén új falazat építése szükséges. A padló szerkezet falak közötti 
részét el kell bontani, a padlóban vezetett gépészeti szennyvíz, víz és fűtési vezetékeket ki kell alakítani. Az alaprajzon jelölt helyeken 
a tornác felőli homlokzaton 2 helyen ablak nyílásban ajtó nyílást, 2 helyen ajtó helyett ablak nyílást kell építeni. A belső új 
padlószerkezetet és a gipszkarton válaszfalakat, álmennyezeteket építész terv szerint kell elkészíteni. A meglévő fa födém szerkezeten 
25 cm vastagságú cellulóz szigetelést kell készíteni pallóvázak között. 
Összes hasznos alapterület: 334,56 m2 (amelyből: pinceszint összesen 36,11 m2; földszint összesen 298,45 m2). 
A felújítás részletes feladatait a Műszaki leírás tartalmazza. Az alábbi felsorolás nem terjed ki minden részletre: 
Bontás és konténerbe pakolás 160 m3; 
Aljzatbeton készítése 11 m3; 
Beton aljzatok bontása 11 m3; 
Csúsztatott esztrich készítése 110 m2; 
Teherhordó falazat készítése 87 m2; 
Tetőszerkezeten födém bontása 267 m2; 
Födém, áthidalások, falazatgerendák felületkezelése 347 m2; 
Tető felületi védelme 229 m2; 
Cserépfedés bontása és visszaépítése 180 m2; 
Vakolat leverése 192 m2; 
Vakolat készítése 233 m2; 
Válaszfal készítése gipszkarton borítással 213 m2; 
Gipszkarton álmennyezet 194 m2; 
Kültéri padlóburkolat készítése 108 m2; 
Fa ablakok bontása 18 m2; 
Fa ajtók bontása 52 m2; 
Belső festés gipszkarton felületeken (pl.: oldalfal, álmennyezet) 499 m2; 
Homlokzat festése 537 m2; 
Homlokzati fa szerkezetek festése 220 m2; 
Talajnedvesség elleni szigetelés 143 m2; 
Fafödémen szigetelés készítése 292 m2; 
Műanyag védőcsővezés 3300 m; 
Lámpatestek szerelése 65 db; 
Vízvezeték szerelés 240 m; 
Központi fűtés cső szerelése 185 m; 
Szellőzés, légcsatorna szerelés 26 m; 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés rövid ismertetése: 
„Visegrádi Egészségház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
Az Egészségház egy oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület. 
Az épület részben könnyező gombával fertőzött, ezért a faanyagvédelmi szakvéleményben rögzített tető és födém szerkezeti elemek 
cseréje, továbbá a vegyes vályog falazat részleges elbontása, helyén új falazat építése szükséges. A padló szerkezet falak közötti 
részét el kell bontani, a padlóban vezetett gépészeti szennyvíz, víz és fűtési vezetékeket ki kell alakítani. Az alaprajzon jelölt helyeken 
a tornác felőli homlokzaton 2 helyen ablak nyílásban ajtó nyílást, 2 helyen ajtó helyett ablak nyílást kell építeni. A belső új 
padlószerkezetet és a gipszkarton válaszfalakat, álmennyezeteket építész terv szerint kell elkészíteni. A meglévő fa födém szerkezeten 
25 cm vastagságú cellulóz szigetelést kell készíteni pallóvázak között. 
Összes hasznos alapterület: 334,56 m2 (amelyből: pinceszint összesen 36,11 m2; földszint összesen 298,45 m2). 
A felújítás részletes feladatait a Műszaki leírás tartalmazza. Az alábbi felsorolás nem terjed ki minden részletre: 
Bontás és konténerbe pakolás 160 m3; 
Aljzatbeton készítése 11 m3; 
Beton aljzatok bontása 11 m3; 
Csúsztatott esztrich készítése 110 m2; 
Teherhordó falazat készítése 87 m2; 
Tetőszerkezeten födém bontása 267 m2; 
Födém, áthidalások, falazatgerendák felületkezelése 347 m2; 
Tető felületi védelme 229 m2; 
Cserépfedés bontása és visszaépítése 180 m2; 
Vakolat leverése 192 m2; 
Vakolat készítése 233 m2; 
Válaszfal készítése gipszkarton borítással 213 m2; 
Gipszkarton álmennyezet 194 m2; 
Kültéri padlóburkolat készítése 108 m2; 
Fa ablakok bontása 18 m2; 
Fa ajtók bontása 52 m2; 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részekre történő ajánlattétel nem értelmezhető, mivel az eljárás 1 db épület felújítására vonatkozik.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Egészségház, 2025 Visegrád, Fő út 38. (hrsz.: 85/5)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)

Klíma csővezeték szerelése 136 m; 
Klíma elhelyezése 10 db. 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.

2022.12.01

Visegrádi Egészségház felújítása

Egészségház, 2025 Visegrád, Fő út 38. (hrsz.: 85/5)
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Az értékelése során adható pontszám: 0-10.  
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 
szerint értékeli.  
Az értékelés módszere:  
az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás,  
a 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás az útmutatóban részletezettek szerint

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:

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:

70Ajánlati ár (nettó 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)

Belső festés gipszkarton felületeken (pl.: oldalfal, álmennyezet) 499 m2; 
Homlokzat festése 537 m2; 
Homlokzati fa szerkezetek festése 220 m2; 
Talajnedvesség elleni szigetelés 143 m2; 
Fafödémen szigetelés készítése 292 m2; 
Műanyag védőcsővezés 3300 m; 
Lámpatestek szerelése 65 db; 
Vízvezeték szerelés 240 m; 
Központi fűtés cső szerelése 185 m; 
Szellőzés, légcsatorna szerelés 26 m; 
Klíma csővezeték szerelése 136 m; 
Klíma elhelyezése 10 db. 
A felsorolt feladatok nem teljes részletezettségűek, a részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Igen

Az alap jótállási időtartamon (amely 12 hónap) felül vállalt többlet jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 hónap, max. 12 hónap)

30

Nem

Igen

2022.04.29 2022.12.01

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.1) Részvételi feltételek

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF.  
Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - értéke 5%-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét 
biztosítja. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.  
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:  
Építési Munkák kivitelezésének készültségi foka; Részteljesítés  
a) 25%; Első  
b) 50%; Második  
c) 75%; Harmadik  
d) 100%; ”Végteljesítés”.  
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.  
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. §-a és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a. és a Kbt. 27/A-§a.

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

Késedelmi kötbért mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás, mint kötbéralap 0,5 %-a a késedelem minden naptári napja 
után.  
Meghiúsulási kötbér mértéke 10 %, alapja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás.  
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

- Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) – (2) pontok szerinti kizáró okok 
hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz:  
- 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 tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  
- ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
- A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.  
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint, a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) 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 a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.  
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. 
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele 
szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.  
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett 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
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V.1-2) Kiegészítő információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív 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

(KÉ-szám/évszám)

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

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.04.11 12:00

HU

60

2022.04.11 14:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

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)2022.03.27

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Ajánlatkérő = AK; Ajánlattevő = AT; Alvállalkozó = AV; Gazdasági Szereplő = GSZ; Közbeszerzési dokumentumok = KD 
1. AT-nek csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy 2006. évi V. tv. 9. § (3)  
bekezdésnek megfelelően elkészített ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 
meghatalmazását.  
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a 
GSZ-nél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.  
3. AT-nek csatolni kell a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján az EKR rendszerben az eljárás felületén a megfelelő cellák 
kitöltésével.  
4. AT-nek a Kbt. 66. § (5) bek. szerint csatolnia kell a felolvasólapot az EKR rendszerben az eljárás felületén a megfelelő cellák 
kitöltésével.  
5. AT-nek csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben az eljárás felületén 
a megfelelő cellák kitöltésével.  
6. Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-k az ajánlatukban 
kötelesek benyújtani.  
7. AK csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte.  
8. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.  
9. AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes AK-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.  
10. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítással, továbbá rendelkeznie kell  
felelősségbiztosítással a kivitelezés teljes időtartamára minimum 10 millió Forint/év és minimum 1 millió Forint/káresemény 
biztosítási összeg értékében a szerződésben meghatározottak szerint. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a 
szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia az AK részére. AK ezen kitételt szerződéskötési feltételként írja elő azzal, hogy 
amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt biztosítással, úgy az nyertes 
ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Az AT-nek a felelőségbiztosítás 
kapcsán ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 
11. Csatolni kell az árazott költségvetést kitöltve excel fájlban és cégszerűen aláírva pdf fájlban is.  
12. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes AT-k együttműködéséről szóló megállapodást az Útmutatóban 
foglaltak szerint.  
13. Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET). Irányadó jog: a magyar jog. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt., 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 322/2015. (X.30) Korm. rend., a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. és a Ptk. 
előírásai szerint kell eljárni.  
14. Kbt. 40. §-ra tekintettel az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) igénybevételével kerül 
lebonyolításra a 424/2017. Korm. rend. alkalmazásával.  
15. AK az eljárás dokumentumait a 424/2017. Korm. rend. szerint csak az EKR-ben regisztrált jelentkező részére biztosítja.  
16. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott 
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozattal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-
ai tartalmaznak.  
17. EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve a  
http://nekszt.hu/tamogatas/  
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az AT-t terheli. 
19. Az AT-nek a többlet jótállás kapcsán ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 
20. Az AK tartalékkeretet nem biztosít. 
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