ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000468992018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Hatvan Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Ablakok hiányosságainak javítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hatvan Város Önkormányzata

EKRSZ_
70214820

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Hatvan

HU312

NUTS-kód:

3000

Ország:

Magyarország

Kossuth tér 2.

Egyéb cím adatok:

Selmeczi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

palyazat@hatvan.hu

Telefon:

Attila
+36 37542305

Fax:

+36 37345455

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.hatvan.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Ablakok hiányosságainak javítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Guruló állvány: 2 db Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel): 66,5 m Ablakszerelvények pótlása, cseréje,
mechanikus, karos ablaktávnyitó felszerelése bukó zárszerkezet pótlásával: 13 db Ablakszerelvények pótlása, cseréje, zárszerkezet
pótlása a szellőző ventilátorral szerelt ablakszárnynál: 3 db Karakterkorlát miatt a részletes mennyiséget az „Útmutató” nevű
dokumentum, illetve az Árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

1. rész: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 2. rész: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Ablakok hiányosságainak javítása (Bajza iskola)

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

A teljesítés helye:

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló
állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202): 1 db Műanyag lécek, sorolók,
kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) fehér a léc mögötti hézagkitöltéssel a külső és belső oldalon, (a külső és belső oldalak hossza
figyelembe véve névleges mérettel, a fém sorolók a műanyag ablak síkjától néhány mm-rel kiállnak mindkét oldalon!): 52 m
Ablakszerelvények pótlása, cseréje, mechanikus, karos ablaktávnyitó felszerelése bukó zárszerkezet pótlásával, a bukó nyílászárók
padlószintről kezelhetőségének érdekében, a vonórúd hossza ~3,5m, a nyitókar magassága 1,4-1,7m között, a nyitókar csukott és
nyitott állapotban a falhoz simuljon: 7 db Ablakszerelvények pótlása, cseréje, zárszerkezet pótlása a szellőző ventilátorral szerelt
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ablakszárnynál: 3 db Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) fehér a léc mögötti hézagkitöltés javításával az
ablak alsó részén a tok és a műanyag párkány találkozásánál, belső oldalon: 14,5 m
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt jótállás idő mértéke (hónap – min. 30
12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45421100-5
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2 - Ablakok hiányosságainak javítása (Lesznai iskola)

Nem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló
állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202): 1 db Ablakszerelvények
pótlása, cseréje, mechanikus, karos ablaktávnyitó felszerelése a bukó nyílászárók padlószintről kezelhetőségének érdekében, a
meglévő zárszerkezet cseréjével, a vonórúd hossza ~3,0m, a nyitókar magassága 1,4-1,7m között, a nyitókar csukott és nyitott
állapotban a falhoz simuljon: 6 db
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt jótállás idő mértéke (hónap – min. 30
12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
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Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelező kizáró okok: a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pontjai, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai közül bármelyik
kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben az ajánlatkérő megállapítja, hogy a kizáró ok az eljárás során áll be. A
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás elindítását (az ajánlattételi felhívás közzétételének napját) megelőzően kiállított
nyilatkozatok/igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt adatok tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ennek ellenkező bizonyításig – a benyújtott nyilatkozatokban/igazolásokban foglalt adatok valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1.) Az ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, akkor az ajánlattevőnek a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával
szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására
akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania, tehát: Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassága a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint az alábbiak szerint igazolandó: M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 5 év jelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti beruházásának/beruházásainak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti ismertetése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha: Az 1. rész esetében: M/1a) Az eljárást megindító felhívás megküldésének
napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) vonatkozásában nem rendelkezik összesen min. 6 db ablakszerelvény beépítése
tárgyú referencia munkával. A 2. rész esetében: M/1b) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított
megelőző 5 év (60 hónap) vonatkozásában nem rendelkezik összesen min. 4 db ablakszerelvény beépítése tárgyú referencia munkával.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az M/1a. és M/1b. műszaki-szakmai alkalmassági feltétel
tekintetében az előírt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát is arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelménynek, azzal, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2011. (X. 30.) Korm. rend. 21. §
szerinti igazolások benyújtását.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi kötbér kiszabására jogosult, melynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 1 %-ának
megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett nap után (de legfeljebb 30 %). Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési
kötbér kiszabására jogosult, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkáért járó nettó vállalkozási díj 10%-a. Ha a Vállalkozó
olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy a vállalt teljesítési határidőt több, mint 30
nappal túllépi, akkor a Megrendelő meghiúsulási kötbér kiszabására jogosult, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett
munkarészekre eső nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg. Jótállás: a nyertes ajánlattevő/Vállalkozó az általa az
ajánlatában megajánlott vállalás szerinti jótállási időt köteles biztosítani az általa elvégzett munkákra
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult, a teljesítésigazolás
Megrendelő általi kiállítását követően. A benyújtott számla ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó részére a Megrendelő eljárásrendje
szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(
2) bekezdései, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő

EKR000468992018

Nem

Dátum, helyi idő:

2018.10.02

12:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.10.02

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1.) Az ajánlatkérő az EKR felületen a Közbeszerzési dokumentumok (Menüpont: Kiegészítő adatok - További közbeszerzési
dokumentumok) között feltöltött egy „Útmutató” nevű dokumentumot, amelyben az ajánlat benyújtásához kapcsolódó részletes
információkat közöl az ajánlattevőkkel. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevők
részére az ebben az "Útmutató" nevű dokumentumban foglalt információk megismerését. 2.) Az érvényes ajánlattétel feltétele,
hogy az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása során az EKR rendszerben megfelelően, hiánytalanul kitölti valamennyi, kitöltésre
előírt nyilatkozatot (Elektronikus űrlapot), továbbá megfelelően, hiánytalanul kitöltve és aláírva benyújtja az „Útmutató” nevű
dokumentumban szereplő, „Iratjegyzék” nevű fejezetben nevesített dokumentumot (a nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az
EKR-be külön is feltöltötte „Nyilatkozatminták” néven). 3.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők és az ajánlattevők
közötti kapcsolattartás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályozás szerint történik. Az ajánlattevők
felelőssége, hogy a nevezett Korm. rendeletben foglalt előírásokat megismerjék és azt alkalmazzák, továbbá az EKR használata
során az előírt szabályok szerint járjanak el. Az ajánlatkérő által az EKR-be feltöltött dokumentumok késedelmes letöltéséből/
megnyitásából eredő kockázatot az ajánlattevők viselik. 4.) Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus
dokumentumok esetében a fájlformátum esetében követelmény, hogy az ajánlattevő által feltöltött dokumentumoknak
ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programmal olvasható, .pdf kiterjesztésű formátumúnak kell lenniük. Ez alól kivételt
képez(nek) az ajánlat részét képező Árazott költségvetés(ek), amelyeket ajánlattevő ingyenes elérhető, táblázatkezelő (pl. Excel)
programmal olvasható formátumban is benyújthat - ezzel kapcsolatban egyedüli előírás, hogy az ajánlatkérő a kiadott Árazatlan
költségvetés(ek) valamennyi oldalát (munkalapját) olvasható formátumban le tudja tölteni, meg tudja nyitni és azon az
ajánlattevő által tett ajánlati árakat egyértelműen ellenőrizni tudja. 5.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. 6.) Az eljárás
tárgyalás nélküli. 7.) A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezni legalább a nettó
vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő értékét elérő (káreseményenkénti kártérítési limit) mértékű olyan felelősségbiztosítással,
amely a megkötendő szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi munkafeladatra kiterjed. 8.) A felhívás II.2.5. pontjában az
Ár kritérium esetében az összesített ajánlati (nettó Ft), mint értékelési részszempont alatt az adott részhez tartozó Árazott
költségvetésben szereplő egységárak alapján kiszámított Összesített, egyösszegű nettó vállalkozói díj értendő. 9.) Az értékelés
módszertanát részletesen az „Útmutató” tartalmazza. 10.) Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 11.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de
természetesen lehetőséget biztosít a teljesítéssel érintett helyszín megtekintésére. Részletek az "Útmutató"-ban. 12.) Mivel
karakterkorlát miatt az összes releváns információ nem lehetséges a jelen felhívásban, ezért a felhívásban nem szabályozott
kérdésekben az Útmutatóban, a Kbt.-ben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglalt előírások az irányadóak. 13.) Ha az
EKR használata során technikai jellegű problémák merülnek fel, akkor azokkal kapcsolatban az EKR üzemeltetőjéhez kell
fordulni, mert az ajánlatkérő az EKR-t érintő technikai problémák kezelését nem tudja elvégezni (Üzemeltető ügyfélszolgálati
e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu, telefonszáma: +36/1-465-8899).

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.17

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

EKR000468992018

Módosítás oka:

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Szikra Ajtó-Ablak
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 3346
Bélapátfalva Petőfi
Sándor 1

Tel.: +36 36554090
Email: info@szikra.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Jánosik és Társai Ipari,
Szolgáltató és
Karbantartó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1047
Budapest Attila Utca 34

Tel.: +36 308304055
Email: kozbeszerzes@
janosikkft.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Füziexportbau Építőipari
Kft.

Magyarország, 2173
Kartal Alkotmány Utca 55
/A

Tel.: +36 709469592
Email: archicad99@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

FEHÉR ABLAK
Ablakgyártó, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1016
Budapest Hegyalja Út 23.

Tel.: +36 22/506-510
Email: feher-ablak@
feher-ablak.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Elit Ablak Kft

Magyarország, 2700
Cegléd Jászberényi Út 35

Tel.: +36 205067380
Email: ablakszerelesek@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

