ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000785372018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Mágocs Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Építési munkák a TOP-4.3.1 keretében Mágocson

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Mágocs Város Önkormányzata

EKRSZ_
20980274

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Mágocs

NUTS-kód:

HU231

7342

Ország:

Magyarország

Szabadság Utca 39

Egyéb cím adatok:

Reichert

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

reichertgy@gmail.com

Telefon:

Gyula
+36 203697435

Fax:

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

EKR000785372018

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

Építési munkák a TOP-4.3.1 keretében Mágocson

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák elvégzése, a „Leromlott városi területek rehabilitációja - Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP-4.3.1-15-BA12016-00003” projekt keretében
(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:

225

vagy a teljesítés határideje:

7342 Mágocs, hrsz: 799, 800, 801, 842/1, 958/1, 44/2, 803, 287, 309, 386

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:
45111220-6

45112700-2

45212100-7

45213316-1

45223300-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

EKR000785372018

1 - Mélyépítési munkák

7342 Mágocs, hrsz: 799, 800, 801, 842/1, 958/1, 44/2, 803

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mágocs, Dombóvári út (799, 800 és 801 hrsz.) tereprendezés és szabadidőpark kialakítása: városi aktív rekreációs zöldterület
szánkópályával, tűzrakóhellyel, sétautakkal, esőbeálló pavilonokkal, kutyafuttatóval, kötélpályával, padokkal, piknikező helyekkel. Ady
Endre utcai járdaépítés (hrsz: 799, 801, 842/1) 289,5 m hosszban, 1,5 m szélességben 2,50 %-os oldaleséssel, aszfalt burkolattal. (
építési engedély köteles) Szabadság utca járda (958/1 hrsz-ú terület) átépítése 118,01 m hosszban, 1,5 m szélességben 2,50 %-os
oldaleséssel, aszfalt burkolattal. (nem építési engedély köteles) Széchenyi utca járda (44/2 hrsz-ú terület) átépítése 588,65 m hosszban
, 1,5 m szélességben 2,50 %-os oldaleséssel, aszfalt burkolattal. (nem építési engedély köteles) 801 és 803 hrsz-ú területen 19
férőhelyes parkoló építése. (nem építési engedély köteles) Akadálymentesítés. További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
(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

2. Jótállási időtartam (hónap)

10

3. A felhívás III.1.3.) pont M2.) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET
tapasztalata (hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (HUF, nettó)

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:

225

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

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
Igen

EKR000785372018

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

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Magasépítési munkák

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45211300-2

45262690-4

45310000-3

45330000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

A teljesítés helye:

7342 Mágocs, hrsz: 287, 309, 386

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakóház építése a 287 hrsz-ú üres telekre: Hagyományos, falazott szerkezetű, egylakásos, 3 szobás lakóépület. A pályázati kiírás
szerint a lakás komfortos lehet, ezért helyiségenkénti fűtés fa tüzelőanyagú cserépkályhákkal. A fürdőbe egy mosdókagyló és fürdőkád
, kapaszkodóval kerül. A WC- be kerámia kagyló, falra rögzített kapaszkodóval. A melegvíz ellátást villanybojler biztosítja. A konyhába
bútorba beépített kéttálcás mosogatót, pb. gázpalackkal üzemelő tűzhelyet helyeznek el. A telket kerítéssel veszik körül. Anyaga:
előregyártott vasbeton oszlopok és horganyzott huzalháló. A kis és nagykapu mázolt acél szerkezeti elemekből. Egy lakáshoz egy
parkoló telken belül. Az ingatlant el kell látni elektromos árammal, vezetékes vízzel és csatlakoztatni kell a szennyvízhálózatra. Menny:
86,04 m2 lakás alapter. Egyszerű bej köt. Megvásárolt lakóingatlan felújítása a 309 hrsz-ú telken: A lakóház északi vályog határoló és
a felette levő oromfalát le kell bontani, helyette POROTHERM falazóelemből 30 cm vastag főfal épül. Az istállóból kamra és fatároló
lesz. A pincelejáró felnyitható ajtaját kicserélik. A 002 és 006 helyiség alacsonyan lévő födémét eltávolítják, és új fafödémet építenek. A
tervezett fa gerendák a meglévő talpszelemenekre támaszkodnak, alulról tűzgátló gipszkartonnal borítják. A vályog határoló falakról
kívül-belül le kell verni a vakolatot, majd belül páraáteresztő vakolat, külső oldalon 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés, DRYVIT
vakolat készül dörzsölt színvakolattal. Az elavult homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt, fokozott légzárású küszöb nélküli
műanyagokra cserélik. Minden belső ajtó új lesz. A meglevő falazott téglakémények helyett korszerű, épített kémények létesülnek. A
födémre 25 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést helyeznek. A kéményekhez gerendákra fektetett pallóterítés vezet. A tetőszerkezetet a
szükséges helyeken és mértékben megerősítik, a héjazatot és a tetőlécezést cserélik, a cserépfedés alá tetőfóliát építenek be. Az
aljzatokat mindenhol elbontják, helyettük újat létesítenek alul új bitumenes lemez víz és 10 cm vtg. EPS lemez hőszigeteléssel. A
szobákban laminált padlóburkolat készül, míg a kialakítandó étkező-konyhában, a közlekedőben és a fürdőben csúszásmentes
burkolólapok. A tornác mozaiklap burkolata helyett fagyálló gress burkolólapok. Az épület körül betonjárda, a tornácra betonrámpa
épül az akadálymentes közlekedés biztosítására. A kerítésmezők acél zártszelvényre erősített gyalult szélezetlen tölgydeszkákból
készülnek színtelen LAZUR-ral kezelve. A látható faszerkezeteket dió színű LAZUR-ral kezelik. A belső falfelületeket fehérre meszelik.
A fürdőben csempeburkolat 2,10 m magasságban, míg a konyhánál a mosogatónál és a gáztűzhelynél 1,60 m magasságban falburkolat.
A fürdőben egy mosdókagyló és egy fürdőkád kerül kapaszkodókkal. A WC-be kerámia kagyló, mellette a falra rögzített kapaszkodóval.
Melegvíz ellátás villanybojlerrel. A konyhába bútorba beépített kéttálcás mosogató, és pb. gázpalackkal üzemelő tűzhely lesz. A
meglevő elektromos és vízhálózat helyett új épül. A szennyvíz utcai gerincvezetékbe távozik. A kerti csapot felújítják. Az épületet a
központi földgázvezetékre nem csatlakoztatják. A parkolóigény változatlan. Az ingatlan elektromos árammal, vezetékes vízzel ellátott,
csatlakozik a szennyvízhálózatra, a meglévő rendszerek nem változnak.Menny: 79,11 m2 lakás alapter, 21,27 m2 tornác.Nem ép eng
köt. Lakóház felújítás a 386 hrsz-ú ingatlanon:A vályog határoló falak hőszigetelése: 15 cm Baumit open + szilikát vakolat, tömör tégla
falazat: 15 cm EPS + DRYVIT vakolat készül dörzsölt színvakolattal. Az elavult homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt, fokozott
légzárású műanyag ajtókra és ablakokra cserélik U= 1,15 W/m2K.A födémre 25 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést helyeznek.A
kéményekhez gerendákra fektetett pallóterítés vezet.A helyiségeket csiszolás után újra festik.Menny: 102,90 m2 lakás alapter, 19,20
m2 raktár.Nem ép eng köt. További részletezés a KD-ban
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:

EKR000785372018

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Jótállási időtartam (hónap)

10

3. A felhívás III.1.3.) pont M2.) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET
tapasztalata (hónap)

20

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (HUF, nettó)

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:
135

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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003

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:

EKR000785372018

Igen

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) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdés, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell
igazolni, azaz az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni azzal, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén
való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem szükséges, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában
foglaltakkal ellentétben nyilatkozatot nem a már hatályon kívül lévő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
vonatkozásában kell tennie, hanem a jelenleg hatályos és a Kbt.-ben is szereplő 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja tekintetében kell nyilatkoznia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k, m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolás
benyújtása esetén: A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésben előírt igazolási mód
helyett – mellyel összefüggésben utal a 21/A. §-ban, a 22. § (5) bekezdésben, a 23. §-ban, valamint a 24. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltakra – elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmasság
követelményeknek, ami a közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta felhasználásával megtehető. M2.) Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők - figyelemmel jelen felhívás II.2.5) pont Értékelési szempontok 3. értékelési
részszempontra - már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: a) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
felelősöknek a megnevezését tartalmazó nyilatkozat, akiket jelen pontban előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat, b)
a szakemberek tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: a szakember saját kezű aláírását tartalmazó
szakmai TÖBBLET tapasztalatát (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló
önéletrajz, mely tartalmazza az M2.) pontban rögzített szakember vonatkozásában a szakmai TÖBBLET tapasztalatát/gyakorlatát év/
hónap pontossággal, és – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is. A fentieken túl egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésben előírt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmasság követelményeknek, ami a közbeszerzési
dokumentumokban található nyilatkozatminta felhasználásával megtehető. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás EKR-ben való közzétételének napjától visszafelé számított öt évben
összesen nem rendelkezik legalább az alábbiak szerinti szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult
referenciával: 1. rész: 20.000 m2 felületet elérő terület előkészítési és/vagy zöldfelület kialakítási és/vagy 650 m hosszú út,
járdaépítési referencia 2. rész: 180 m2 alapterületet elérő magasépítési (új épület építése és/vagy meglevő felújítása) referencia. Az
előírt referencia egy vagy több munkával is teljesíthető. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot
igazol. M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel: 1. rész: legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel,
valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006. (XII. 5.)
Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 2. rész: legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D)
pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,
illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A szakember tekintetében ajánlatkérő a
vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő
alkalmassági követelményként, hanem azt a 3. értékelési részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes
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ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2.) pont szerinti
alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba
vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az
előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatba a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó
nettó ellenszolgáltatás. A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel
érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. 2. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés
arányában csökken. Mértéke 15,00 %. 3. Teljes körű jótállás: A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól
kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2. értékelési részszempont). Mértéke a nyertes
ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 24 hónap. További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
EU támogatási forrásból 100%-os támogatás intenzitású utófinanszírozással. Kiegyenlítés utólag, a telj ig-nak és jogszabályoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek szerint, építési beruházásnál - alvállalkozó bevonása esetén - a Kbt
.135.§(3) bek-el összhangban a 322/2015.(X.30.) Korm.rend 32/A.§ szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül,
átutalással. A részszámlázás esetére a Kbt.135.§(5) bek-ben foglaltak érvényesek. A Kbt.135.§(7)-(8) bek, illetve 322/2015.(X.30.) Korm
. rend 30.§(1),(3) bek alapján az AT a szerződésben foglalt teljes – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg
előlegként történő kifizetését kérheti, biztosíték nyújtása nélkül. Igénylés esetén az előleg a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30.§(1)
bek szerint kerül kifizetésre. Elszámolása a végszámlában. Részszámla 4 alkalommal (ideértve a végszámlát is), 25, 50 és 75%-os
készültségi foknál. Továbbiak: 2017.évi CL.tv (Art.), 2007.évi CXXVII.tv.

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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

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:

2018.10.26

10:00

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:

2018.10.26

12:00

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 (AK) a közbeszerzési dokumentumokat (KD) az ekr.gov.hu felületen (EKR) teszi közzé, ahol a megfelelő
ajánlattétel elősegítése érdekében jelen felhívásra elkészített nyilatkozat mintákat és az ajánlatra szóló tartalomjegyzéket bocsát
rendelkezésre. Az EKR-ben elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell
lennie. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott
valamennyi dokumentumot. 2. Az AK nem írja elő az alvállalkozók megjelölését az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja szerint. Ugyanakkor az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy az AT a Kbt. 138. § előírásaira
figyelemmel jár el. 3. Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, a Kbt. 114. § (6)
bekezdés szerinti eltéréssel. A kiegészítő tájékoztatást az AK az EKR rendszerben teszi közzé. 4. Az AK hiánypótlásra és
felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-át alkalmazza. Az eljárási cselekmény az EKR rendszerben történik. 5. A részszempontok
szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám 0-10, amely minden részszempont esetében azonos. A legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme a maximális pontszámot kapja (10), a többi ajánlat pontszámai az 1. részszempont esetében fordított, a 2.
és 3. részszempontnál egyenes arányosítással kerülnek kiosztásra. 6. Az AK a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza. 7. Az AK a
Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján a nyertes AT visszalépése esetén az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb AT-vel
köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelöli. 8. Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő bármely
nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 9. Az AK a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján kizárja projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie
a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 11. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a
tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amely az
alábbiaknak megfelel: 1. rész: kártérítés összege legalább 15,8 millió Ft káreseményenként és legalább 79 millió Ft évente, 2.
rész: legalább 10,6 millió Ft káreseményenként és legalább 53 millió Ft évente. 12. A Kbt. 115. § (4) bekezdés alapján az
eljárásban ajánlatot kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet. 13. Az AK a megajánlott részekre vonatkozó
beárazott tételes költségvetés csatolását kéri az ajánlatba a KD részét képező árazatlan költségvetési kiírás szerint. Ezt Excel (.
xls) formátumban is csatolni kell. 14. Az AK helyszíni bejárást nem tart, azonban javasolja a helyszín egyénileg történő
megtekintését a megalapozott ajánlattétel érdekében. 15. Az AK konzultációt nem tart. 16. Az AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját. 17. Az AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy a beszerzést mindegyik rész
tekintetében feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le, mivel jelen eljárásban foglalt tartalom támogatói jóváhagyása még
nem történt meg. Amennyiben e tekintetben számára kedvezőtlen döntés születik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 18
. Az AK a karakterkorlátozás miatt külön felhívja a figyelmet a KD alapos áttanulmányozására. 19. FAKSZ: Reichert Gyula 00497.
20. Üzleti titok a Kbt. 44. §-a alapján. Üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló
funkció alkalmazandó. 22. ) Jelen AF-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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2018.10.09

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

RS-Bautech Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2093
Budajenő Pacsirta Utca
26.

Tel.: +36 304913898
Email: rs.bautech@rsgroup.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

MOH-ÉP Építőipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 7191
Hőgyész Vásártér Utca 5

Tel.: +36 3020951323
Email: mohep@mohep.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

KÉSZ Közúti Építő és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 7100
Szekszárd Holdfény Utca
3.

Tel.: +36 74512312
Email: kozuti.epito@t-online.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

IMOBAU Építőipari Kft.

Magyarország, 7200
Dombóvár III. Utca 63.

Tel.: +36 703813092
Email: imobaukft@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

G-Plan Építő Kft.

Magyarország, 7754 Bóly
Ipari Park III Utca 12

Tel.: +36 309721500
Email: info@gepito.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

