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

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

EKRSZ_
95571995

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Mezőkovácsháza NUTS-kód:

HU332

5800

Ország:

Magyarország

Árpád Utca 176

Egyéb cím adatok:

Sóki

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

sokizoltan@mezokovacshaza.hu

Telefon:

Zoltán
+36 68381011

Fax:

+36 68381011

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

http://varos.mezokovacshaza.hu/
http://varos.mezokovacshaza.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd

EKRSZ_
45511202

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Dr.

Kapcsolattartó személy:

Domján

iroda@domjanugyved.hu

Telefon:

Ákos
+36 308204799

Fax:

+36 76998310

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

www.domjanugyved.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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 (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Magyarország

Rákóczi Út 9. 1/7.

Egyéb cím adatok:

E-mail:

HU331

NUTS-kód:

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

Nappali szoc. infrastrukt. fejl. Mezőkovácsházán

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz: 2156.) sz. alatt meglévő szociális épület felújítása és a 5800
Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (hrsz: 568/24.) sz. alatti épület akadálymentes Wc kialakítása a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki dokumentumokban foglaltak szerinti tartalommal. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a
Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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II.1.6) A teljesítés helye:

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz: 2156.) 5800 Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (
hrsz: 568/24.)

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A Kbt. 61.§ (4) bek. alapján nem teszi lehetővé, mert a közbeszerzés tárgyát egy munkaterületen végzendő, párhuzamosan teljesítendő
, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi, a gazd. recionalitással ellentétes volna.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Nappali szoc. infrastrukt. fejl. Mezőkovácsházán

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés
A teljesítés helye:

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz: 2156.) 5800 Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (
hrsz: 568/24.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz: 2156.) sz. alatt meglévő szociális épület felújítása és a 5800
Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (hrsz: 568/24.) sz. alatti épület akadálymentes Wc kialakítása a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki dokumentumokban foglaltak szerinti tartalommal. A felújítással érintett építménnyel szembeni építtetői
elvárások, valamint az előírt alapvető követelmények meghatározása: 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz:
2156.) sz.: Az épület külső utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítés biztosítása, fűtés
korszerűsítés. Kialakításra kerül ügyintézésre alkalmas iroda, nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek, orvos szoba, szociális
blokkok. Az épület alapterülete: 163,99 m2 Az épületnek a felújítási munkálatokat követően energetikailag DD minőségi
osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthetőnek, használhatónak kell lennie. 5800 Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (hrsz:
568/24.) sz.: A meglévő rámpa korlátja kerül felújításra és a meglévő, jelenleg az előírásoknak nem megfelelő akadálymentes Wc
kerül átalakításra és felújításra úgy, hogy az a továbbiakban akadálymentes előírásoknak megfelelő legyen. Az épület
alapterülete: 194,79m2 A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az
egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák. A Nyertes ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban és az egyéb - közbeszerzési dokumentumok részeként az Ajánlattevők részére
rendelkezésre bocsátott - műszaki dokumentumokban foglaltakat. A létesítményre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal bíró alap kiviteli terv szintű tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési műszaki dokumentumok
részét képezi. Az esetlegesen szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata azokban az esetekben,
illetve létesítmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről, valamint egyéb vonatkozó jogszabály ezt kötelezően előírja. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá
az akadálymentesítési terv és a rehabilitációs szakmérnök OTÉK szerinti nyilatkozatának beszerzése is a műszaki átadás-átvételi
dokumentációhoz. Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki,

dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális
terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához –
kivitelezéséhez - szükséges. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat az átadás után rendelkezésre kell bocsátania.
Vállalkozónak az ajánlati árat oly módon kell megadnia, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az
esetlegesen kapcsolódó tervezési, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékével is számolnia kell. A szerződés keretében
ellátandó munkanemeket és becsült mennyiségeket az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségbecslés tartalmazza
tájékoztató jelleggel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az ajánlati ár átalányár jellegére. A végszámla kiállítását
megalapozó végteljesítési esemény a sikeres műszaki átadás-átvétel. A kivitelezés nem eredményezheti a pályázat
megvalósításhoz kapcsolódó bármilyen kötelezettség teljesítésének akadályozását, amely szabálytalansághoz vezethet.
(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

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1.
pontja szerinti alkalmassági feltételknt
előírt szakember szakmai
többlettapasztalat (hónapokban)(36
hónap és azt meghaladó érték esetén
egyaránt max. pont)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

30

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

42 519 685

Pénznem:

HUF

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

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:
Opció nem kerül az eljárásban meghatározásra.

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

Igen

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74.
§ (1) bek. b.) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek ajánlatának részeként a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban: - 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 igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hiányára
vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30). Korm. rend. 17. § (1)-(2) bek.) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321
/2015. (X.30). Korm. rend. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatához – elektronikus űrlap formájában - nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi
felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lennie, kivéve, ha az Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő
öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb
kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki
a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §ának (2) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti
ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek.
alkalmazandó]. Ajánlattevő csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által kiállított - igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában

szereplés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani]. [Kbt. 65. § (1) bek.
c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A gazdasági szereplő, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmények teljesülnek, az ajánlatban ezen nyilatkozaton kívül nem kell csatolni az alábbi M1) pont szerinti
iratokat. A Kbt. 69.§-a alapján, amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. Ezen kötelezettség
teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján. Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdése
szerinti felhívásra csatolandó: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: a.) a szakember neve, b.) a szakember végzettségének és annak a pozíciónak a
megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja (felelős műszaki vezető, MV-É), c.) amennyiben a bemutatott szakember az
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara
neve, elérhetősége, oly módon, hogy az ajánlatkérő a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, vagy a jogosultság meglétét
igazoló irat csatolandó.. d.) amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai
nyilvántartásba vétellel, a fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember: - saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az
alkalmassági követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására, - a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami
alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét. Csatolni kell továbbá a szakember kifejezett
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő
pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná. Valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység
végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és
(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § - 25. § vonatkozó rendelkezései. Azokban az esetekben, amelyekben
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja figyelemmel a 30. § és a 39. §-ban foglaltakra - hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Kr. 21. § (1)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az ajánlatban a 2. értékelési részszemponthoz kapcsolódóan benyújtott,
alkalmasság igazolásához is megfelelő iratok ismételt benyújtása nem szükséges. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a
Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § - 25. § vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmassági minimum követelmények:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező azaz a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) (okleveles építészmérnök és/vagy
okleveles építőmérnök,és/vagy építészmérnök, és/vagy építőmérnök, és/vagy okleveles építészmérnök és /vagy okleveles építőmérnök )
és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
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 igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban 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:
Késedelmi kötbér: amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti részteljesítési, vagy teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért
felelős késedelembe esik, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. Mértéke: a teljes nettó
vállalkozói díj 0,2 %-a/nap. Maximuma: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozót meghiúsulási
kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, ill.
amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, valamint amikor a szerződés felmondására azért került sor, mert a
késedelmi kötbér mértéke elérte a maximumot. Mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Jótállás: A vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő mértékű jótállást, de legalább 36 hónapos jótállást kell biztosítani. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó
egyéb előírásokat a dokumentáció és a Szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő a finanszírozását Európai Uniós forrásból kívánja biztosítani utófinanszírozás keretében. A pénzügyi fedezet max. a
Támogatási okiratban rögzített összeg erejéig biztosított. A megítélt támogatáshoz képest a finanszírozás 100 %-os mértékű. Az
ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF), a megkötendő szerződés átalánydíjas. Előleg:
nettó teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű Részszámlázás: 4 számla (3 részszámla, 1 végszámla). A részszámlázásra a
nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25%, 50%, 75%-át elérő teljesítés esetén van lehetőség, összege a nettó ellenszolgáltatás 25%25%-25%-a . A Végszámla kiállítására 100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárása esetén van lehetőség, összege a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25 %-a. Részletes feltételeket a közbeszerzési
dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

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

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

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:
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

óra/perc

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

2

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

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.Az ajánlatkérő (Továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott
elektronikus közbeszerzési rendszerben (Továbbiakban: EKR) folytatja le, az ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell
benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) az ajánlati felhívás közzétételétől elérhetőek az EKR-ben. 2.Az AJ összeállítása
során AT-nek figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10-13 §-ában foglaltakra.3.Az ajánlattevő (Továbbiakban: AT) alkalmassági
követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is
történhet. 4.AJ-hoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni 5.AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát –
elektronikus űrlap formájában - Kbt.66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat
esetén is). 6.AT-k alkalmasságának feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.)7.AK jelen
eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.8. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Az
értékelési részszempontokkal kapcsolatos további információk a KD-ban.9.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös
AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattételre vonatkozó információk a KD-ban.10.Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megism. kell tennie, a Kbt.143. §(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t értesítenie
kell.11.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.12.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági
szereplőnek az ajánlathoz csatolni: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t
.13.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).14.Faksz: dr. Domján Ákos (lajstr.szám:00075)15.AT szakmai ajánlata részeként
köteles az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva, cégszerűen aláírva ajánlatához csatolni, és az értékelésbe
bevonni kívánt szakemberre vonatkozó nyilatkozatát.16.AK a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért.17. A szerződés
hatályba lépési időpontja: AK kiköti, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés csak a közbeszerzési
eljárást érintő, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként kiadott, támogató tartalmú szabályossági
tanúsítvány AK általi kézhez vételének időpontjában lép hatályba. A még hatályba nem lépett szerződést megszüntető ok, ha a
szabályossági tanúsítvány nem támogató tartalmú. A hatályba lépést megelőzően a nyertes AT semmilyen munkavégzésére nem
jogosult és nem köteles. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy amennyiben a beérkezett ajánlatok közül az értékelési szempontok
legelőnyösebb ajánlat meghaladja a projektben elszámolható rendelkezésre álló kivitelezési költségre jutó költségkeretet, AK a
Projekten belüli költségvetési átcsoportosítás érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére
támogatási szerződés módosítást kíván benyújtani. Ennek megfelelően AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján a támogatásra,
támogatási szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az átcsoportosítás tekintetében az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.18.
Felelősségbiztosítás: AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 8.000.000,- Ft / káresemény, éves limit mértéke
legalább 16.000.000,- Ft - építés-szerelési biztosítást (C.A.R.) kötni, vagy meglévő bizt.-t a projektre kiterjeszteni. Részl. bizt. felt
. az KD-ban.19. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.20.Kieg. tájék.:EKR keresztül.21.Tov. inform.:KD-ben
.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

