ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000019602019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Bélapátfalva Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Bélapátfalva TOP2.1.2-15-HE1-2016-00005-ÚJ ELJÁRÁS

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Bélapátfalva Város Önkormányzata

EKRSZ_
72321922

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Bélapátfalva

HU312

NUTS-kód:

3346

Ország:

Magyarország

József Attila Utca 19.

Egyéb cím adatok:

Ferencz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmester@belapatfalva.hu

Telefon:

Péter
+36 36554300

Fax:

+36 36554300

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

http://www.belapatfalva.hu
http://www.belapatfalva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

CURATUS Tender Közbeszerzési és Üzleti
Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
26948571

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Eger

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

curatustender@gmail.com

Pischné Tóth
Telefon:

+36 303941766

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

http://www.belapatfalva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.belapatfalva.hu

EKR000019602019

3300

Ország:

Magyarország

Trinitárius Út 1.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

Andrea

Magdolna
Fax:

+36 36999011

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység
Általános közigazgatás

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

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

Bélapátfalva TOP2.1.2-15-HE1-2016-00005-ÚJ ELJÁRÁS

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének rehabilitációja 4 részben. Tematikus játék- és sportpark valamint sétány, szoborpark,
vasúti park és közösségi tér kialakítása a Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének rehabilitációja, új közösségi zöld területek
kialakítása tárgyú TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005 pályázat keretein belül, melynek során az érintett területeken parkosítás, kerti
berendezések telepítése, térburkolatok kialakítása, közvilágítás kiépítése, ivókút készül. A megvalósítandó feladatok nem
engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

5

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

3346 Bélapátfalva hrsz. 840/1 és 813, 1007, 1/2, 791

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

4

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:

EKR000019602019

1 - Játék- és sportpark

45000000-7

45112700-2

45310000-3

45350000-5

77300000-3

45233250-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3346 Bélapátfalva hrsz. 840/1 és 813

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Játék- és sportpark, valamint sétány kialakítása Bélapátfalva hrsz. 840/1, 813 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (
~160 m3 talajcsere, ~374 m2 esésvédő burkolat (homok, gyöngykavics), ~2000 m2 gyepesítés, 15 db lombhullató fa, ~510 db cserje,
~484 db évelő növény). Játszó- és sporttér kialakítás (három tornyú fa vár telepítésével). Burkolatok kialakítása (~508+25 m2 térkő
gyalogos forgalomra, ~68 m2 térkő gépjármű forgalomra, ~200 m2 zúzottkő burkolat, ~40 m2 beton járdalap). Kerti berendezések (9
db pad, 9 db lóca, 4 db asztal, 6 db hulladékgyűjtő, 6 db kerékpártámasz, 1 db ivókút és kerticsap vízbekötéssel, 7 db fix és 1 db
kivehető poller, ~25 m nádfonatos kerítés). Esőbeálló kialakítása meglévő épület felújításával (újravakolás, festés, ~34 m2 térburkolat
építés). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (10 db 1m-es és 7 db 4m-es lámpaoszlop). A megvalósítandó feladatok
nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül
részletesen megadásra.
(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

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

3. Nettó ajánlati ár (Forint)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

EKR000019602019

5

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

II.2.12) További információ:
Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa
10,000 pont.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Szoborpark

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

45112700-2

45233250-6

45310000-3

77300000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3346 Bélapátfalva hrsz. 1007

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szoborpark kialakítása Bélapátfalva hrsz. 1007 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~62 m3 talajcsere, ~1200 m2
gyepesítés, ~146 db évelő növény). Burkolatok kialakítása (~220 m2 zúzottkő burkolat, ~18 m2 beton járdalap). Kert berendezések (6
db pad, 3 db hulladékgyűjtő, ~113 m kerítés bontás). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (10 db 4 m-es lámpaoszlop).
A megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési
dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

EKR000019602019

Igen

Minőségi szempont:
Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

3. Nettó ajánlati ár (Forint)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

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
5

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

II.2.12) További információ:
Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa
10,000 pont.

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

45112700-2

77300000-3

EKR000019602019

3 - Vasúti Park

45310000-3

45233250-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3346 Bélapátfalva hrsz. 1/2

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vasúti Park kialakítása Bélapátfalva hrsz. 1/2 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~28 m3 talajcsere, ~1000 m2
gyepesítés, 7 db lombhullató fa, ~198 db cserje, ~200 db évelő növény). Játszóeszköz (~37 m2 esésvédő burkolat, meglévő fa kisvonat
áthelyezése). Burkolatok kialakítása (~291 m2 zúzottkő burkolat, beton áteresz, tereprendezés). Kert berendezések (3 db pad, 1 db
hulladékgyűjtő, 3 db kerékpártámasz). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (5 db 4 m-es lámpaoszlop). A
megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok
V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(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

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

3. Nettó ajánlati ár (Forint)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

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:

5

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

EKR000019602019

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

II.2.12) További információ:
Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa
10,000 pont.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Közösségi tér

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

45112700-2

77300000-3

45233250-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3346 Bélapátfalva hrsz. 791

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közösségi tér kialakítása Bélapátfalva hrsz. 791 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~94 m3 talajcsere, ~325 m2
gyepesítés, 3 db lombhullató fa, ~110 db cserje). Burkolatok kialakítása (~18 m2 zúzottkő burkolat gyalogos forgalomra, ~227 m2
zúzottkő burkolat gépjármű forgalomra, tereprendezés). Kert berendezések (1 db pad, 1 db hulladékgyűjtő). A megvalósítandó
feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében
kerül részletesen megadásra.
(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

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

3. Nettó ajánlati ár (Forint)

70

II.2.6) Becsült érték:

EKR000019602019

Érték áfa nélkül:

1

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:

5

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

II.2.12) További információ:
Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa
10,000 pont.

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 kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró
okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet 1”), 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 nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, és ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy
d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosának nevét és állandó lakóhelyét bemutató nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha
a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
Rendelet 1 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. 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 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ennek megfelelően 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.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi rész vonatkozásában: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész vonatkozásában: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában:Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi rész vonatkozásában:III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Valamennyi rész vonatkozásában: Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő nem ír elő műszaki illetve szakmai alkalmassági
követelményeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában: Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,8%-a/nap, maximum a nettó vállalkozói díj 24%-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25%-a. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. - 6:189. § előírásai az irányadók.
Előleg-visszafizetési biztosíték: 5%-ot meghaladó mértékű előleg esetén az igényelt előleg %-a és az 5% különbözetének megfelelő
összegben. A Kbt. 134.§(5) bekezdése szerinti nyilatkozat csatolandó. Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 2%-a Jótállás:
ajánlattevő vállalása szerinti, de minimum 24 hónap. A szerződés biztosítékainak részletes meghatározását a szerződéstervezet
tartalmazza. A 322/2015.(X. 30.) Kr.26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles összkockázatú kombinált építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni, a KD II. 24.16. pontban részletezettek szerint: 1.rész: min. 30 mFt/év és min 15 mFt/káresemény
, 2.-3.rész:min 10 mFt /év és min 5 mFt /káresemény, 4.rész:min 5 mFt /év és min 2,5mFt/káresemény
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részre: Telj.ig.: Kbt. 135. § (1)-(2) alapján. Telj. átutalással HUF-ban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (5)-(6) szerint
30 napon belül, alvállalkozó alk. esetén a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. §-ában, a kifizetés a 32/B. § szerint.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot fizet. Számlázás: 3 darab részszámla és végszámla 25-50-75-100%-os
készültség esetén, az igazolt teljesítésnek megfelelő értékben. Az ÁFA tv. 138. §-a alkalmazandó. Előleg: a teljes ellenszolg. 30 %-ának
megfelelő összegű mely az 1-3. részszámlákból és a végszámlából a teljesítés arányának megfelelően kerül elszámolásra. Vonatkozó
jogszabályok: 272/2014. (XI. 5.) Kr., 547/2013. (XII.30) Kr., 2017. évi CL. tv., 2011. évi CXCV. tv., 322/2015. (X.30.) Kr., 368/2011. (XII.
31.) Kr., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv., 2016. évi IX. tv. Finansz.mód: utófinanszírozás. Támogatás intenzitás 100%, ajánlattétel
, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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
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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:

2019.02.13

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:

2019.02.13

13:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
V.2) További információk: 1. A dokumentáció (KD) rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, valamint
a 424/2017.(XII. 19.) Kr. alapján elektronikus úton. A dokumentáció az ajánlattételre való felkérés megküldésének időpontjától
elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR). 2.AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b)
szerinti nyilatkozatokat, nemleges tartalom esetén is. 3.Ajánlatkérő (AK) a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának
lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők
bevonása esetén. 4.A kiegészítő tájékoztatás nyújtás a Kbt. 56.§. valamint a KD II. kötetében foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt.
114.§(6) bek.-re. Kérelem benyújtása az ekr.gov.hu oldalon keresztül. 5.A Kbt. 66.§ (2) alapján nyilatkozat nyújtandó be. A
felolvasólap és az egyéb EKR űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozat használata kötelező, az ajánlat értékelésre kerülő elemeit
és ezen nyilatkozatokat az elkészített elektronikus sablonban kell rögzíteni. 6.A Kbt. 115.§(4) bek. alapján kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felkértek közösen nem tehetnek ajánlatot, de
olyan gazdasági szereplővel tehető közös ajánlat, amelynek AK nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén
csatolandó a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodás a KD II. kötetében előírt tartalommal. 7.Az ajánlathoz
csatolt idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása is csatolandó, a Kbt. 47. § (2) alapján AK ajánlattevő általi felelős
fordítás elfogadott. 8.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontjában foglalt rendelkezéseket, ugyanakkor alkalmazza a Kbt. 81.§(
4)-(5)bek előírásait. 9.Csatolandó az ajánlatban cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája egyszerű másolatban. Nem cégjegyzésre jogosult aláíró esetén, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó, a meghatalmazó aláírási címpéldánya, vagy mintája mellett. Az
ajánlatban EKR űrlapon nyilatkozni kell, hogy változásbejegyzés van-e folyamatban, adott esetben csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 10.Az ajánlat részeként
benyújtandó dokumentumok elektronikus másolatát jelszó nélkül olvasható .pdf formátumban, valamint az árazott
költségvetéseket a .pdf formátumon kívül Excel (.xls vagy .xlsx) formátumban is kell csatolni. AK nem követeli meg elektronikus
aláírás alkalmazását, de elfogadja az ajánlattétel során. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit a KD II.kötete
tartalmazza. 11.Az eljárásba bevont FAKSZ: Pischné Tóth Andrea Magdolna (lajstromszám:00573) 12.A II.1.5) és II.2.7)
pontokhoz: a szerződés időtartama a hatályba lépést követő 5 hónap, de a mindenkori tám. szerződéssel összhangban jelenleg
legfeljebb 2019. július 31. A véghatáridő a Kbt. 141.§(4)a) pont alapján a tám.szerződéssel összhangban a KD II kötetben
részletezettek szerint módosulhat. 13.AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 53.§ (6)bek. alapján az
eljárást feltételesen indította, mivel a beszerzés becsült értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, ezért AK a
költségtöbblet támogatása iránti kérelmet nyújtott be, így a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba
léptető feltételeként köti ki. 14.Valamennyi az AF-ban,KD-ban megadott határidő EKR rendszeridő szerint értendő. 15. A
szerződés teljesítésével kapcsolatos különös feltételek: AK a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003 pályázatában tett vállalásával
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összhangban szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT köteles a megvalósításba bevonni legalább 1 hónap
időtartamban, átlagosan legalább napi 4 órában, legalább 1-2.rész:2-2 fő, 3-4.rész:1-1 fő hátrányos helyzetű helyi lakost.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.01.30
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