ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001040872018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyarszék Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Mini bölcsődék kialakítása (építési beruházás)

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Magyarszék Községi Önkormányzat

EKRSZ_
16111396

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Magyarszék

HU231

NUTS-kód:

7396

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 51

Egyéb cím adatok:

Kárpáti

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

magyarszek7396@gmail.com

Telefon:

Jenő
+36 72521016

Fax:

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

www.magyarszek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Liget Községi Önkormányzat

EKRSZ_
20973391

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Liget

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

ligetfalu@gmail.com

Vargáné Szabó
Telefon:

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

EKR001040872018

Postai irányítószám:

7331

Ország:

József Attila Utca 9

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

www.ligetfalu.hu

+36 72671552

Gabriella
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Magyarhertelend Község Önkormányzat

EKRSZ_
79939333

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Magyarhertelend

HU231

NUTS-kód:

7394

Ország:

Magyarország

Kossuth Utca 46.

Egyéb cím adatok:

Szeledi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmester@magyarhertelend.hu

Telefon:

Katalin
+36 72390758

Fax:

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

www.magyarhertelend.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

M63 Consulting Betéti társaság

EKRSZ_
27231472

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kaposvár

HU232

NUTS-kód:

7400

Ország:

Magyarország

Munkácsy Mihály U. 63

Egyéb cím adatok:

Szalontai-Szabó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

m63c@protonmail.com

Telefon:

+36 703405590

Andrea

Naima
Fax:

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

www.m63c.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Magyarszék Községi Önkormányzat

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
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Általános közszolgáltatások

Nem
Nem
Nem

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

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

Mini bölcsődék kialakítása (építési beruházás)

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés fő célja mini bölcsődék kialakítása Magyarszék, Magyarhertelend és Liget településeken. Magyarszék, Magyarhertelend
esetében az óvodának helyt adó épület bővítésével, Liget esetében az óvodának és az iskolamúzeumnak helyt adó épületrészben a
jelenlegi raktárhelyiség átalakításával hozhatók létre mini bölcsődék, a továbbiakban és a csatolt közbeszerzési dokumentációban
részletezettek szerint.
(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:
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vagy a teljesítés határideje:

Magyarszék Hársfa u 3 hrsz. 251. (Magyarszéki Mikrotérség Óvoda és Minibölcsőde) Liget, Hamberger F
. u 13., hrsz.: 182. (Ligeti Tagóvoda) Magyarhertelend Petőfi u. 26.hrsz. (Magyarhertelendi Tagóvoda)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

3

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 - Minibölcsőde kialakítása Magyarszék Községben

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

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

A teljesítés helye:

7396 Magyarszék Hársfa u 3 hrsz. 251.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyarszék Hársfa u 3 hrsz. 251. (Magyarszéki Mikrotérség Óvoda és Mini Bölcsőde székhelye) esetében az alábbi tevékenységek
kerülnek megvalósításra: Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület bővítése
és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A székhely intézményben a fejlesztést követően az óvoda épülete egy
bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc, raktár) bővül. A mini bölcsődei
épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a
projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges
nyílászáró csere). Energetikai fejlesztés: az épületen részleges külső homlokzati hőszigetelése, továbbá részleges nyílászáró csere
tervezett. Az épület a teljes határoló felületének több mint 75%-ában a támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került
úgy, hogy az akkor felújított épületrész megfelelt a TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti
épületszerkezeti értékeknek. Az épület fennmaradó részének felújítása szigetelése, nyílászáró cseréje. További információk a csatolt
közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint.
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(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

A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési
időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 12 hónap)

20

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 15 10
darab)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

31 750 828

HUF

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:
220

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:

Igen

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011

II.2.13) További információ:
A támogatási szerződés létrejött, a közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra. A
közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződés kerül megkötésre.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
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2 - Minibölcsőde kialakítása Liget Községben

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

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

Liget, Hamberger F. u 13., hrsz.: 182. (Magyarszéki Mikrotérség Óvoda és Minibölcsőde Ligeti Tagóvoda
)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület átalakítása és felújítása, mini
bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása tervezett. A tagóvodában a fejlesztést követően az óvoda-iskola múzeum épülete egy bölcsődei
csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét
fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos
akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere).
Megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel. Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (
beleértve a nem támogatható tevékenységnek - iskola múzeumnak – helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere
tervezett. További információk a csatolt közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint.
(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

A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési
időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 12 hónap)

20

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 15 10
darab)

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

20 566 828

HUF

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:

220

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:

EKR001040872018

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:

Igen

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011

II.2.13) További információ:
A támogatási szerződés létrejött, a közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra. A
közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződés kerül megkötésre.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Minibölcsőde kialakítása Magyarhertelend Községben

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

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

Magyarhertelend Petőfi u. 26. hrsz. (Magyarszéki Mikrótérség Óvoda és Minibölcsőde Magyarhertelendi
Tagóvoda)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, új szolgáltatás (mini bölcsőde) létesítése, a meglévő
épület bővítése és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar felújítása tervezett. A tagóvodában a fejlesztést követően az
óvoda-orvosi rendelő épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc,
raktár) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra. Kötelezően megvalósítandó
tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali
homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere). Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (beleértve a
nem támogatható tevékenységnek – orvosi rendelő – helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere tervezett. További
információk a csatolt közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint.
(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

A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési
időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 12 hónap)

20

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 15 10
darab)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

EKR001040872018

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

31 418 828

HUF

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:
220

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:

Igen

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011

II.2.13) További információ:
A támogatási szerződés létrejött, a közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra. A
közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződés kerül megkötésre.

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 eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg
amely a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. Az eljárásban előírt kizáró okok vonatkozásában – a kizáró okok fenn nem állásáról – az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján. 2. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 67. § (4) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdés]. 3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja,
illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolás csatolandó. 4. Az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is ellenőrzi [Kbt. 114. § (2) bekezdés]. 5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nyilatkozat csatolandó az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy nincs. 6. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az
eljárást megindító felhívás megküldésének napja. A kizáró okokra vonatkozó igazolás keltezése ugyanakkor lehet korábbi is, mint az
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eljárást megindító felhívás megküldésének napja [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)] amely mindaddig benyújtható, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 7. Az öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint lehetőség
van a gazdasági szereplő vonatkozásában fennálló meghatározott kizáró okok tekintetében az öntisztázásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
1. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]. 2. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének megfelelően az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében [Étv. 39. § (7) bekezdés]. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy ha nem
szerepel a letelepedése szerinti ország azon nyilvántartásában, illetve nem rendelkezik ezen országban előírt azon engedéllyel (
jogosítvánnyal, szervezeti, illetve kamarai tagsággal), amely a vállalkozói kivitelezői tevékenység folytatásához szükséges. Ebben az
esetben az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség legkésőbb a szerződés megkötéséig teljesítendő (e kötelezettség teljesítése
és a teljesítés igazolása hiányában a szerződés nem köthető meg, továbbá ezen kötelezettségek bármelyikének elmulasztása a
szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekintendő). * * * Az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a Kbt. 65. § (4)-(9)
bekezdéseiben meghatározottak szerint lehetőség van együttes megfelelésre, illetőleg más szervezet kapacitására történő
támaszkodásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
1. Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen (, vagy térítési díj ellenében tematizáltan) elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés]
. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 2. Az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az Étv. 39. § (7) bekezdése szerinti
szervezet által vezetett ingyenes elektronikus adatbázisban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén – kivéve,
ha szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ingyenes elektronikus adatbázisban
– a letelepedése szerinti ország nyilvántartásai szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani. Az előírt igazolásokat az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, kizárólag a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői
felhívás alapján kell azokat benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (
igazolások) elérhetőek. Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerint csatolandó. 3. Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító
felhívás megküldésének napja, az alkalmasságra vonatkozó igazolás keltezése ugyanakkor lehet korábbi is, mint az eljárást megindító
felhívás megküldésének napja [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)] amely mindaddig benyújtható, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A közbeszerzési eljárásban – a Kbt. 115. § (1) bekezdés 2. mondata alapján – nem kerül sor műszaki és szakmai alkalmassági
követelmény előírására (a műszaki és szakmai alkalmasság körében az ajánlattevőknek nem kell iratokat benyújtaniuk).
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek kerülnek
előírásra azzal, hogy a részletes feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet
tartalmazza: ‒ jótállás (ebben a körben értékelési részszempont került meghatározásra); - hibás teljesítési kötbér (mértéke az egyedi
megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított, a szerződésben
rögzített ellenszolgáltatás 20 %-a); ‒ késedelmi kötbér (mértéke: a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított, a szerződésben
rögzített ellenszolgáltatás 0,5 %-a / naptári nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 20%-a. ); ‒ meghiúsulási kötbér (mértéke: a teljes,
általános forgalmi adó nélkül számított, a szerződésben rögzített ellenszolgáltatás 20%-a).
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg igénylésének lehetősége biztosított: a teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 35%-ának megfelelő mértékben [Kbt. 135. § (
7)-(8) bek.; Épköz. 30. § (1) bek.]. Részszámlázás lehetősége biztosított (3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a
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szerződéstervezet szerint). Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bek. alapján történik utófinanszírozással. Fizetési határidő: 30 nap. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik. További
rendelkezések: Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdése, alvállalkozó(k) igénybevétele esetén – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően
– a Kbt. 135. § (3) bek.-re tekintettel az Épköz. 32/A. §, illetve a 32/B. §-a; a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazható; az Épköz. 31. §.

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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
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:

2018.12.14

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:

2018.12.14

14:00

V. szakasz: Kiegészítő információk
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óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hajdú Gergely (lajstromszám: 00655,
e-mail cím: kozbeszerzes@stckft.hu; levelezési cím:6300 Kalocsa, Meszesi u. 4/A). 2. A jelen felhívásban nem szabályozott
kérdésekben különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (e felhívásban: Kbt.), valamint a felhatalmazása (198
. §) alapján kiadott jogszabályok, különösen pedig az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (e
felhívásban röviden: Épköz.) előírásai az irányadóak. 3. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III. 1. 1). 4. A
közbeszerzési eljárásban alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a közbeszerzési eljárás eredménytelensége körében
az Ajánlatkérő. 5. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolása nem szükséges. 6. Az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa részszempontonként 0-10 pont. (A legjobb tartalmi
elem értéke 10 pont.) Az a módszer (módszerek), amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: az értékelési
módszerek a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutatójának 1. számú melléklete (a továbbiakban:
Melléklet) szerint az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: ‒ Az 1. (ajánlati ár) tekintetében a Melléklet A/1/b/ba) pontjában
meghatározott fordított arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő; ‒ A 2. (jótállás időtartama) tekintetében a
Melléklet A/1/b/bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő (a 0 érték
megajánlása 0 pontot ér.) ‒ A 3. értékelési részszempont (környezetvédelmi intézkedések vállalása) esetében a Melléklet B.1.
pontja szerinti pontozás módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő első lépésként, a csatolt nyilatkozatban megfogalmazott vállalások
alapján; az „igen” válaszok (azaz az EKR-ben pipával jelölt intézkedések) értéke darabonként: 1 pont, a „nem” (azaz a nem jelölt
intézkedések) értéke 0 pont. Második lépésként az „igen” válaszok alapján kiosztott pontok összege tekintetében alkalmazza a
Melléklet A/1/b/bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) az Ajánlatkérő, és így kerül
megállapításra a pontérték 0 és 10 pont között (a 0 érték megajánlása 0 pontot ér; részleteket ld. a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban) 7. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) nem szervez. 8. A közbeszerzési eljárás a
Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott. 9.Az Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
10. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra (azaz nem feltételes közbeszerzés). 11
. A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy tekintetében az ajánlatkérő a következő
előírást fogalmazza meg: nem követelmény, illetőleg gazdasági társaság (jogi személy) létrehozásának lehetőségét az
Ajánlatkérő kizárja. 12. A további részletes leírásokat (a jelen felhívásban nem részletezett további információkat), illetve a
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő kivitelezési szerződés tervezetét az elektronikus úton rendelkezésre bocsátott
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (ekr.gov.hu; azonosító: EKR001040872018)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.03
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