ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000337182018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kunszentmárton-közhasznú épületek korszerűsítése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kunszentmárton Város Önkormányzata

EKRSZ_
22667515

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kunszentmárton NUTS-kód:

HU322

5440

Ország:

Magyarország

Köztársaság Tér 1

Egyéb cím adatok:

Wenner-Várkonyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmester@kunszph.hu

Telefon:

Attila

Polgármester

+36 56560524

Fax:

+36 56461158

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

www.kunszentmarton.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kunszentmarton.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

NUTS-kód:

HU321

Postai irányítószám:

4032

Ország:

Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

szegvari.szilvia@debkoz.hu

Szegvári
Telefon:

Szilvia
+36 52502551

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

www.kunszentmarton.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kunszentmarton.hu
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Fax:

+36 52502557

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
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

Kunszentmárton-közhasznú épületek korszerűsítése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő fenntartásában lévő közhasznú épületek korszerűsítésének kivitelezési munkálatai elvégzése, 3 rész ajánlattételi
lehetőség keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján. 1. rész: Szabó
Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem fejlesztése -EFOP -4.1.7-16-2017-00154; 2. rész: Szabó Gyula Kulturális Intézmény
és Kiállító terem energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00087; 3. rész: Kunszentmárton város Városháza
épületének energetikai korszerűsítése- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00089
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

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:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

45111100-9
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45111200-0

45210000-2

45260000-7

45261210-9

45262100-2

45262500-6

45262700-8

45310000-3

45320000-6

45321000-3

45331000-6

45410000-4

45421100-5

45430000-0

45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem 5440 KUNSZENTMARTON, KOSSUTH UT 16.,
HRSZ:205

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény. Tájékoztató mennyiségek: - legalább 15 fő befogadására alkalmas képzési,
oktatási helyiség kialakítása; - kisebb terek kialakítása különböző funkciókra; - szociális helységek kialakítása - fa, lambéria
burkolat 11m2, festés-mázolási munkák; - padlóburkolatok felújítása, laminált padló fektetés 59m2; - központi fűtés kialakítása,
új kondenzációs gázkazán beépítésével; - nyílászáró csere 24m2; - akadálymentesítés Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát
képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan
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költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi
követelmények betartása mellett megvalósítani. - A korszerűsítés működő, üzemelő intézményben történik. A nyertes ajánlattevő
köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne
jelentsen.. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása. Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni. Nyertes
ajánlattevő feladatát képezi továbbá: - minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a
Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell; - az
átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni; - átadási és
megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a
Megrendelőnek. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki
tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli
szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. Nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési szp. 2. minőségi
rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki
vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a
Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. A jelen közbeszerzés eljárás során
megvalósuló építési beruházásban
résztvevő műszaki vezető szakember
magasépítési kivitelezés során szerzett
szakmai tapasztalata(hónap)(min:0
hónap-max:36 hónap)

20

3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási 10
időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max.
24 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Egyösszegű nettó ajánlati ár (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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

3

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Az AF. megküldésének napján hatályos TSZ szerint (3. számú mell.- 6. mérföldkő) a tárgyi beruházás befejezési határideje jelenleg kötbérterhes határidő- 2018.10.10. Ajánlatkérő a TSZ módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, a befejezési
határidő módosítására vonatkozóan. További inf. lsd. AF. II.2.13) pont!
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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

Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP -4.1.7-16-2017-00154

II.2.13) További információ:
Amennyiben a TSZ módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a TSZ módosítás megkötésre kerül, a Kbt.
141. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti bef. határidő új közbesz. eljárás lefolytatása, és a jelen szerz.
módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a TSZ módosításában
meghatározott módosított bef. határidőre.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

45110000-1

45111200-0

45223000-6

45262500-6

45262650-2

45315000-8

45315100-9

45320000-6

45321000-3
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2 - Sz.Gy. Energetika TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00087

45350000-5

45410000-4

45421100-5

45430000-0

45442100-8

45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem 5440 KUNSZENTMARTON, KOSSUTH UT 16.,
HRSZ:205

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és
azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó
létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény. Beruházás főbb mennyiségei: - homlokzati
nyílászárók cseréje 22 db + 3 db belső ajtó; - utólagos hőszigetelés külső fal: 625,92 m2 ; - utólagos hőszigetelés födém: 1356,26
m2. - akadálymentesítés, - fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer elhelyezése. Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát
képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan
költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi
követelmények betartása mellett megvalósítani. - A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az
ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. A korszerűsítés működő, üzemelő
intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó
biztosítása. - Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá: - minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és
átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,
a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell; - az
átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni; - átadási és
megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a
Megrendelőnek. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki
tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli
szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. Ahol az
eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az
egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos
állapotban tartani, a munkavégzés időtartama alatt a munkálatokkal kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, villany, gáz, stb.) viselni,
a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. Nyertes ajánlattevőnek
legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési szp. 2. minőségi rész-szempontja
vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető
szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján járhat el.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés
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Igen

Igen
Súlyszám / Jelentések

2. A jelen közbeszerzés eljárás során
megvalósuló építési beruházásban
résztvevő műszaki vezető szakember
magasépítési kivitelezés során szerzett
szakmai tapasztalata(hónap)(min:0
hónap-max:36 hónap)

20

3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási 10
időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max.
24 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Egyösszegű nettó ajánlati ár (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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
3

Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Az AF. megküldésének napján hatályos TSZ szerint (3. számú mell.- 6. mérföldkő) a tárgyi beruházás befejezési határideje jelenleg kötbérterhes határidő- 2018.10.10. Ajánlatkérő a TSZ módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, a befejezési
határidő módosítására vonatkozóan. További inf. lsd. AF. II.2.13) pont!
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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

Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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Igen

II.2.13) További információ:
Amennyiben a TSZ módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a TSZ módosítás megkötésre kerül, a Kbt.
141. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti bef. határidő új közbesz. eljárás lefolytatása, és a jelen szerz.
módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a TSZ módosításában
meghatározott módosított bef. határidőre.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Városháza Energetika TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00089

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45111200-0

45223000-6

45262500-6

45262650-2

45315000-8

45315100-9

45320000-6

45321000-3

45350000-5

45410000-4

45421100-5

45430000-0

45442100-8

45110000-1

45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

Városháza „A” ÉS „B” épülete 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. hrsz.:2039

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és
azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó
létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény. Beruházás főbb mennyiségei: - homlokzati
nyílászárók cseréje 91 db + 4 db beltéri ajtó; - utólagos hőszigetelés külső fal: 446,3 m2 ; - utólagos hőszigetelés födém; akadálymentesítés. Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott
kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. - A korszerűsítés működő,
üzemelő intézményben történik. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő
intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása. - Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá: - minden olyan feladat
elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez
szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell; - az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek
, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni; - átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély
benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek. A Létesítmény sikeres műszaki
átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes
megvalósítása. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési
szp. 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti és Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján járhat el. A projekt tárgyi, -3. része- tekintetében Ajánlatkérő TSZ
módosítási kérelmet (forrás ráemelési kérelmet) nyújt be, a projekt támogatás tartalmának megemelése tárgyában. A TSZ
módosítási kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell
tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek
értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárást akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha a támogatási szerződés módosítás nem kerül megkötésre. Ajánlatkérő a fent megjelölt
feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. A jelen közbeszerzés eljárás során
megvalósuló építési beruházásban
résztvevő műszaki vezető szakember
magasépítési kivitelezés során szerzett
szakmai tapasztalata(hónap)(min:0
hónap-max: 36 hónap)

20

3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási 10
időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max.
24 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Egyösszegű nettó ajánlati ár (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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban:

3

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Az AF. megküldésének napján hatályos TSZ szerint (3. számú mell.- 6. mérföldkő) a tárgyi beruházás befejezési határideje jelenleg kötbérterhes határidő- 2018.10.10. Ajánlatkérő a TSZ módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, a befejezési
határidő módosítására vonatkozóan. További inf. lsd. AF. II.2.13) pont!
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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

Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Nem
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II.2.13) További információ:
Amennyiben a TSZ módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a TSZ módosítás megkötésre kerül, a Kbt.
141. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti bef. határidő új közbesz. eljárás lefolytatása, és a jelen szerz.
módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a TSZ módosításában
meghatározott módosított bef. határidőre.

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:
Valamennyi rész vonatkozásában A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 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. A
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kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési
eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7
. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található
adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván szakmai alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra,
hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét,
hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére
képeseknek ítélt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:
Valamennyi rész vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy
határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://
e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS a hirdetmény kitöltés karakterkorlátjára tekintettel: III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és /
vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész tekintetében, részenként: Kifizetés módja: utófinanszírozás
Támogatás intenzitása: a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. Tartalékkeret: nem áll rendelkezésre. A Szerződés egyösszegű
(átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében
átutalással történik. Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 3 részszámla (25%-os, 50%-os, 75%-os készültségnél) és 1 (egy)
végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására jogosult. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás
kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Az ellenszolgáltatás, a Nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által
ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag
megfelelő kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre. A mennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, - amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ban és 32/B §-ban
foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. A szerződés tárgyát képező építés nem
engedélyköteles tevékenység, a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "egyenes” ÁFA" szabályai
szerint történik. A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2), továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén
a 32/A-B §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, , 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pont. • •
Előlegfizetés: Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a
Nyertes ajánlattevő részére a megkötött szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-ának
megfelelő összegig, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az előleg igénylése
esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtott utolsó rész-, valamint a végszámlában történik két részletben. Előleg lehívására a
szerződés hatálybalépésétől van lehetőség.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Valamennyi rész vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván műszaki illetve szakmai
alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy
határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://
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e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS a hirdetmény kitöltés karakterkorlátjára tekintettel: III.1.4) A szerződés biztosítékai: A jótállás
időtartamának lejártát követően a Ajánlatkérőt a Nyertes Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő
szavatossági jogok illetik meg. A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a
2013. évi V. törvény (Ptk), rendelkezéseit kell alkalmazni. A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása
esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér: A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére
köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a vállalt teljesítési határidőt késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %. Amennyiben Nyertes
ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a
szerződést a Nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, Nyertes ajánlattevővel szembeni
kártérítési kötelezettség nélkül. A Nyertes ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési
kötelezettség alól. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, továbbá a Ajánlattevő viseli a szerződés nem
teljesítéséből adódó következményeket. Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a. Ajánlattevő
mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha - a nyertes
ajánlattevő a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja - a teljesítés kizárólag a Nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült
okból lehetetlenül el - 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával vagy vagy - a Ptk.ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll. Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. Hibás
teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető - figyelemmel
a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésében foglaltakra- melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely
esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít. A részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. A szerződést
megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet)
tartalmazza.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában Ajánlatkérő kötelező jelleggel 12 hónap jótállást ír elő. Ajánlattevőt a Ptk. 6:171 .§ - 6:173-§- a
alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. A jótállás ideje
alatt az esetleges garanciális meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt
többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számítottan
az általa vállalt teljes jótállás (kötelezően előírt 12 hónap) + az ajánlattevő által vállalt többletjótállás (min. 0 hónap - maximum 24
hónap) időtartamára teljes körű jótállást köteles vállalni. FIGYELEM továbbá lásd a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Ha
alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása pontban!!!
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részek szerinti szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása: 1. rész: EFOP 4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény-és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában. Projekt száma: AF. II.2.12) pont. 2. rész: TOP-3.2.115 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában. Projekt száma: AF. II.2.12) pont; 3. rész: TOP-3.2.115 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában. Projekt száma: AF. II.2.12) pont; FIGYELEM
továbbá lásd a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az igazolási módok pontban!!!

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem
Nem
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Innovációs partnerség
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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

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
Dátum, helyi idő:

2018.07.19.

11:00

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:

2018.07.19.

13:00

óra/perc

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

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton
bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13.
§ (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltakra. 2. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell
benyújtani, figyelemmel a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő előírja az EKR rendelet 5.§ (2) bekezdése
alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. A PDF és XLS fájlformátumú
dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az
ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. A közbeszerzési dokumentumok elérése: Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.
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Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők
részére biztosítja. Ajánlatok bontása EKR rendelet 15.§ (2) és (4) bekezdése alapján szerint történik. 3. Felolvasólap: Ajánlattevő
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A
felolvasólap benyújtása az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. 4. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését. 6. Projekttársaság:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 7. Értékelési
szempont: Az 1. (Ár) értékelési résszempont vonatkozásában: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21 -i útmutatója (KÉ 2016.
évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "
fordított arányosítás" módszere. A 2., és 3. (Minőségi)értékelési résszempontok A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás”
módszere. Adható pontszám: 0-100. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet
kötete) tartalmazza. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. 8. Felelősségbiztosítás:
A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan:
1. rész: legalább 2 millió Ft/szerződéses időtartam és1 millió Ft/káresemény-, a 2-3 részek: legalább 5.000.000 Ft/szerződéses
időtartam és legalább 2.500.000 Ft/káresemény értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell
terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés
időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely
esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 9. FAKSZ: dr.
Kerekes Ferenc lajstrom sz::00140. 10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 11. Tov. inf. lsd.
Közbeszerzési dokumentáció
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

GYÉMÁNT-ÉPÍTŐ
Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 1146
Budapest Ajtósi Dürer Sor
25/A fszt.1

Tel.: +36 209386996
Email: hajbane62@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Túrszol Építési és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 5400
Mezőtúr Széchenyi Út 25

Tel.: +36 709048000
Email: konterb@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Imrei István Építőipari Kft

Magyarország, 5440
Kunszentmárton Bajcsy Zs.
Utca 32.

Tel.: +36 305357591
Email: imreikft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

LISZNYAI ÉPITŐIPARI
KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

Magyarország, 5420
Túrkeve Szabadság Út 7.

Tel.: +36302066224
Email: lisznyaikft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

AKVIRON Mélyépítési és
Környezetvédelmi,
Mérnöki Vállalkozási
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 5000
Szolnok Hunyadi János
Utca 24

Tel.: +36 56427098
Email: akviron@akviron.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Profiter Machine Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5137
Jászkisér Madách Tér 8.

Tel.: +36 708814894
Email: profiter.kft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

GEOGÉP Építőipari
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 5100
Jászberény Hrsz. 2413/2

Tel.: +36309386138
Email: geogep1@t-email.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

