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x0znnszERZESI TERV-

l ez n.lAnurxnR6

r.r) AzLrANr,lrxfn6 mvaralos MEcNnvnzfsn fs civrn

rr. AZ nr,.rAnAs ripus,l
Kbt. Harmadik Rdsz, nemzeti eljar6srend szerinti hirdetmdny ds targyalSs n6lkiili k:.6zbeszerz6si eljar6s
(Kbt. 115. $ (1) bekezdds szerinti eljrirris): Ha az epitdsiberuh6zds becsiilt drtdke nem dri el a
h6romszriamilli6 forintot. az ajfinlatkdro - v|lasztdsa szerint - aklzbeszerzdsi elj6rrist lefolytathatja a
nyiltvagy a hirdetmdnyhdlkiili t6rgyal6sos elj6r6s nemzeti elj6r6srendben ir6nyad6 szabil[yanaka tl5.
$-ban foglalt eltdrdsekkel ttirt6n6 alkalmazds6val is.

Irr. A szERz6ons rAncya

ARrrenszBRZBs
Bpirpsr sBnuHAzAs x
szorcArrarAs

rrr.1) A nnsznnzfs lnnmnrAzAsl rAncya fs MENNyTsEGE (SZOLrGAr,r,q.rAr;or
nsnrnN AZ EGvES szor,cAr.rlrAsr rurnc6nrArseN)

F6 trirgy: 45000000-7 Epftdsi munkdk
Tovdbbi ttugyak: 45200000-9 Teljes vagy r6szleges magas ds mdlydpitdsi munka

trI.2) A nnsznnzfs pnnunAzAs; nncstir,r nnrfxn, Arn Nf,r-xuL fta ismert)
150.000.000 6s 250.000.000 kOzOtt, HUF pdnznemben

rrr.3) A rnr,.rrsirns HELvE
7960 Sellye, S6svertikei rit.

Inq AZ ALABBIAK TERVEZETT KEZD6NAPJA (hq ismert):
K0zbeszendsi elj6rris

Epitdsi beruh6z6s kivitelezdse
2017 /10/25 (dv/h6/nap)

2017 /11 I 15 (dv/h6/nap)

rrl.5) A BEFEJEzfs, A TELJEsiffS nAfuvr,t (ha ismert) 20 I 8 / 0 7 I I s (6v lh6 I nap)

III.6) T'6 FINANSZiROZASI fS rrZNrfSI FELTfTELEK (hA iSMCrt)
A teljesit6s soriin 3 db sz6mla (az esetleges el6legsz6ml6tnem sz6mitva, de irle6rfve avegsz6ml6t
is) benyrijtds6nak lehet6sdge biztositott az alilbbiakszerint:
Azl rfiszszflmla benyfjt6s6nak feltdtele: a kivitelezdsi munk6latok 50%-os k6sziilts6gi fokrinak
leigazolt eldrdsekor a szolgilltatds nett6 ellenszolg6ltatrisrinak 50Yo-6nakmegfelel6 tisiegr6l.

Szervezet

Aqrok6mia Sellye Zrt.
Cim Postai ir6nyit6sz6m
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Az2 rfiszszflmla benyfjtris6nak feltdtele: a kivitelezdsi munk6latokT5o/o-oskdsziiltsdsi frrkrinak
leigazolt eldrdsekor a szolgilltarils nett6 ellenszolgfltatdsLnakT5%-6nakmegfelel6 6siegr6l.
V€gszdmla benyujttisiinak feltdtele: a kivitelezdsi mmk6latot 100%-os kdsztiltsdgi fokiinak
leigazolr eldrdsekor (sikeres miiszaki ffiadils- 6tvdtelt k0vet6en) a szolg6ltat6ri nett6
ellenszolg6ltat6siinak 25 Yo-6nak megfelel6 0sszegr6l.
Ajanlatkdrd a Kbt. 135. $ (7) bekezdds alapjfur a szerzod6sben foglalt - tartal,jkkeret 6s rifa ndlkiil
szlmitolt - teljes ellenszolg6ltatds 30%o-6nakrnegfelel6 dsszegri el6leget biztosit, ameruryiben az
el6legre nyertes ajdnlattevb igdnyt tart. Az el6leg a322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. S (l)
bekezddse alapjdn,legkds6bb azepitdsimunkateriilet fitaddsdtkdvet6 15 naponbeliilkerijLl
kifizetdsre.

'Minden egJes teryezett kozbeszerzlsi.ryara. @
ry. EGYEB INFORMACI6K

IV.l) A TERVEZETT ELJARAS FAJTAJA (haismert)
Kbt. Harmadik Rdsz, nemzeti eljdrdsrend szerinti hirdetmdny 6s t6rgyal6s ndlkiili klzbeszerzesi
eljrir6s (Kbt. I15. $^(1) bekezdds szerinti elj6r6s): Ha az lpitdsibeiiazilsbec;siilt drtdke urqml4lg!
a h6romsz6zmilli6 forintot. az ajdnlatkdrl - villasdfusasr.rint - ak'zbeszerz6si eli6r6st
lefolytathatja anyiltvagy a hirdetm6ny ndlkuli t6rgyal6sos elj6r6s nemzeti elji6r6srendben ir6nyad6
szabillyatnak a 115. g-ban foglalt eltdrdsekkel t6rt6no alkalmazilsilvalis.

IV.2) A SZERZ6DES EU-ALAPOKBoL (EU ELOCS ATLAKOZASI PROGRAMOKB6L)
FINANSZIR OZOT T PROJEKTTELIPRO I RAMMAL KAPCSOLATOS ?
NEM IGEN

fta igen, a projekt/program neve ds bdrmely egltdb haszndlhqt6 hivatkoztisi adat)
A szerz6dds a GINOP-1.2,1-16-2017-01000 azonosftlszhmf pillyazatkeret6ben az EurCrpai Uni6
ilTtalbiztositott t6mogat6sb 61 6s hazarkOzponti ktiltsdgvetdsi ronasuot tOrtdnik.

Kelt: Sellye, 2077 .10.23.

H-7960
S6svertik

AGR lyt> Zrt.


