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Összefoglaló tájékoztatás

Monori Járási Ügyészség új épületének építéseII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001567092019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
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IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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.M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesen befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1db és legalább 470 
m2 hasznos alapterületet meghaladó lakó-, iroda- vagy középület, építésére vonatkozó egy generálvállalás keretében teljesített 
legalább nettó 250.000.000 Ft értékű referenciával. M/2 Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik 
1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök 
esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

70

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

A Monori Járási Ügyészség 660m2 hasznos alapterületű, földszint+emelet+padlástér kialakítású, magastetős épületének építése, belső
udvarának, parkolóinak kialakítása, a teljes épületgépészeti (víz-csatorna, központi fűtés, klímatechnika, szellőzés, napelem rendszer), 
épületvillamos (erős-és gyengeáram) rendszer kivitelezésével együtt a tervdokumentációban foglalt műszaki tartalommal, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot meglétével. Az építési munkákat megelőzően az ingatlanon meglévő, 547 m2 
alapterületű épület bontási munkáinak elvégzése a bontási tervdokumentáció alapján.

434

2200 Monor, Kossuth L. utca 99 - 101 Hrsz: 2485

Igen

Igen

Vállalt többletjótállás időtartama(hónap) minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15

Késedelmi kötbér (%)(minimum napi 0,05%, maximum napi 0,3%) 10

Teljesítési határidő (naptári nap) (minimum 360, maximum 434) 5

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár (Ft) tartalékkeret nélkül

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
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EKR-OT-03635/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.12.12

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

2019.12.18 14:00




