ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000989372020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

„Termelői piactér kialakítása Almáskamaráson"

Ajánlatkérő
neve:

Almáskamarás Község Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Almáskamarás Község Önkormányzata

Postai cím:

Dózsa György Utca 54.

Város:

Almáskamarás

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Szilva

szilva.gabor@gmail.com

Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

5747

Ország:

EKRSZ_7705652
0

Magyarország

Gábor
+36 706246310

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
Regionális/helyi szintű
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2020.10.28 11:16:57

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

„Termelői piactér kialakítása Almáskamaráson"

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyi termelői piac kivitelezése az Almáskamarás, Szent István utca 30 szám alatt lévő 503 helyrajzi számú teleken, térmértéke 1155
négyzetméter, jelenleg a telek beépített.
A tárgyi telek előtt beton burkolatú járda, zöld felület, aszfalt burkolatú úttest és a szemben lévő oldalon zöldfelület, betonlap
burkolatú járda található. A tárgyi telek előtt a zöldfelületben fák és egy villany oszlop találhatók. A tervezett beépítés a meglévő
közterületi elemeket nem zavarja. A tárgyi telek 1 db útcsatlakozással rendelkezik, mely a tervezés során változatlanul marad, új
útcsatlakozás nem készül.
A tervezett épület mellett kialakított parkolóban 6 db parkoló és 1 db mozgássérült parkló lett tervezve. A tárgyi teleken összesen 7
db gépkocsi lett elhelyezve, így a termelői piac parkoló igénye biztosított. A tervezett gépjármű parkolók és a szomszéd épületek
állandó tartózkodású helyiségeinek nyílászárói között – minden irányban – a minimális 5 méter védőtávolság megvan.
A termelői piac tervezett parkolójában 5 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpár tároló kerül kialakításra, így az elhelyezendő
kerékpárok száma biztosított.
A TERVEZÉSSEL ÉRINTET ÉPÜLETEK MUTATÓSZÁMAI:
Bruttó alapterület: 156,90 m2
Bruttó szintterület: 156,90 m2
Nettó alapterület:
Fedett-nyitott
közlekedő
Árusító hely Vizesblokk helyiségek
Tárolók
Földszint 39,48 66,63 15,75 12,25
Összesen: 134,11
ÖSSZES – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
HASZNOSÍTHATÓ – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
Az épület átlagos építménymagassága: 3,11 m
Utcai homlokzat magassága: 3,11 m
Belmagasság: 3,00-4,90 m
Padlómagasság: ±0,00 m
HELYISÉG KIMUTATÁS:
(a 312/2012(XI.8.)) Korm. rendelet 8. melléklet 1.8. pontja szerint)
Helyiség megnevezése Nettó alapterület
Fedett-nyitott kültéri közlekedő 24,07 m2
Fedett- nyitott kültéri közlekedő 9,77 m2
Árusító tér 1 3,57 m2
Árusító tér 2 3,57 m2
Árusító tér 3 3,57 m2
Árusító tér 4 3,78 m2
Árusító tér 5 3,57 m2
Árusító tér 6 3,57 m2
Árusító tér 7 3,57 m2
Árusító tér 8 3,78 m2
Közlekedő 37,65 m2
Takarítószer tároló 0,70 m2
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Férfi vécé 4,31 m2
Női vécé 6,07 m2
Mozgássérült vécé 5,37 m2
Fedett szárazkapu áthajtó 5,64 m2
Fedett kerékpár tároló 7,78 m2
Fedett kuka tároló 3,77 m2
Összesen: 134,11 m2
A részletek a mellékelt műszaki leírásban és tervdokumentációkban találhatók.
(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:

240

vagy a teljesítés határideje:

5747 Almáskamarás, Szent István utca 30. szám (503 hrsz.)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Figyelemmel arra, hogy egy adott termelői piac kivitelezéséről van szó, a kivitelezés munkái nem bonthatóak meg műszaki-kivitelezési
szempontból. Kiemelten fontos, hogy az építési kivitelezés egy generálkivitelező által szervezetten, jó minőségbe és határidőre
készüljön el, mindez nem lenne garantált, ha egyidőben több ajánlattevő tevékenységét kellene koordinálni.

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

„Termelői piactér kialakítása Almáskamaráson"

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:

5747 Almáskamarás, Szent István utca 30. szám (503 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyi termelői piac kivitelezése az Almáskamarás, Szent István utca 30 szám alatt lévő 503 helyrajzi számú teleken, térmértéke 1155
négyzetméter, jelenleg a telek beépített.
A tárgyi telek előtt beton burkolatú járda, zöld felület, aszfalt burkolatú úttest és a szemben lévő oldalon zöldfelület, betonlap
burkolatú járda található. A tárgyi telek előtt a zöldfelületben fák és egy villany oszlop találhatók. A tervezett beépítés a meglévő
közterületi elemeket nem zavarja. A tárgyi telek 1 db útcsatlakozással rendelkezik, mely a tervezés során változatlanul marad, új
útcsatlakozás nem készül.
A tervezett épület mellett kialakított parkolóban 6 db parkoló és 1 db mozgássérült parkló lett tervezve. A tárgyi teleken összesen 7
db gépkocsi lett elhelyezve, így a termelői piac parkoló igénye biztosított. A tervezett gépjármű parkolók és a szomszéd épületek
állandó tartózkodású helyiségeinek nyílászárói között – minden irányban – a minimális 5 méter védőtávolság megvan.
A termelői piac tervezett parkolójában 5 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpár tároló kerül kialakításra, így az elhelyezendő
kerékpárok száma biztosított.
A TERVEZÉSSEL ÉRINTET ÉPÜLETEK MUTATÓSZÁMAI:
Bruttó alapterület: 156,90 m2
Bruttó szintterület: 156,90 m2
Nettó alapterület:
Fedett-nyitott
közlekedő
Árusító hely Vizesblokk helyiségek
Tárolók
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Földszint 39,48 66,63 15,75 12,25
Összesen: 134,11
ÖSSZES – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
HASZNOSÍTHATÓ – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
Az épület átlagos építménymagassága: 3,11 m
Utcai homlokzat magassága: 3,11 m
Belmagasság: 3,00-4,90 m
Padlómagasság: ±0,00 m
HELYISÉG KIMUTATÁS:
(a 312/2012(XI.8.)) Korm. rendelet 8. melléklet 1.8. pontja szerint)
Helyiség megnevezése Nettó alapterület
Fedett-nyitott kültéri közlekedő 24,07 m2
Fedett- nyitott kültéri közlekedő 9,77 m2
Árusító tér 1 3,57 m2
Árusító tér 2 3,57 m2
Árusító tér 3 3,57 m2
Árusító tér 4 3,78 m2
Árusító tér 5 3,57 m2
Árusító tér 6 3,57 m2
Árusító tér 7 3,57 m2
Árusító tér 8 3,78 m2
Közlekedő 37,65 m2
Takarítószer tároló 0,70 m2
Férfi vécé 4,31 m2
Női vécé 6,07 m2
Mozgássérült vécé 5,37 m2
Fedett szárazkapu áthajtó 5,64 m2
Fedett kerékpár tároló 7,78 m2
Fedett kuka tároló 3,77 m2
Összesen: 134,11 m2
A részletek a mellékelt műszaki leírásban és tervdokumentációkban találhatók.
(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

Többlet Jótállás a kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül (hónap) (min. 0,
maximum 72 hónap)

10

Az M/1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember (MV-É
felelős műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata
hónapjainak száma (hónap) (0-48 hó)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ár (összesen)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

240

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

EKR000989372020

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

Igen

TOP-1.1.3.-15-BS1-2016-00002

II.2.12) 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, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azeljárásból
azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű̋
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá́.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb.) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó́, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő̋ a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzak az
ajánlatkérő által a kizáró́ okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő̋ (illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő esetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó́ és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő̋ más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró́ okok.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő̋ az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá́ a
kizáró́ ok hiányát a rendelkezésre álló́ elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint lehetséges.
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:
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1.) Az Alkr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján Ajánlattevő (AT) (közös AT) részéről csatolandó annak a szakembernek a megnevezése,
végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe; AT-nek már az ajánlatban csatolnia
kell az alábbiakat:
- A megajánlott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amennyiben ajánlattevő az értékeléshez többlet szakmai tapasztalatot
kíván igazolni. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi
információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése)
AT-nek a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat:
Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:
-

a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)
a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát
a szakember szakmai önéletrajzát
nyilatkozatot az igénybe venni kívánt személyekről.

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy AT-nek csatolnia kell:
-a szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló
dokumentum egyszerű másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az
elérhető nyilvántartáson keresztül
- a szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát
- a szakember szakmai önéletrajzát, amennyiben korábban nem csatolta
- nyilatkozatot az igénybe venni kívánt személyekről.
A Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. AT az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített AT-knek az Alkr. 24.§ (1) bek. szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek.
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k 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 (követelményeket),
amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell 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. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65.§ (9) bek.-ben foglaltakra.
Az Alkr. 24.§ (2) bek. esetében, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. §
(2) bek. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK a 21.
§ (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a
jogosultság megszerzéséhez szükséges jogszabályban rögzített végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi és hibás telj. kötbér Mértéke az eredménytelen teljesítési határidőtől számítva naptári naponta a nettó vállalkozói díj
0,5%-a, de max. a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő (AK) meghiúsultnak tekintheti a
szerződést és élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével.
2. Meghiúsulási kötbér Mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Irányadó a Ptk 6:186. § (1) bek.-e.
3. Jótállás AT-nek minimum 36 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás - átvétel időpontja. A
jótállás értékelési szempont.
A kötbérrel, a jótállással kapcsolatos további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás fedezete: a TOP-1.1.3.-15-BS1-2016-00002 azonosítószámú projekt tám. szerződése alapján utófinanszírozással kerül
kiegyenlítésre a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. szerint.
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A támogatás intenzitása: 100%.
A vállalk. szerz. egyösszegű (átalányáras) típusú.
Ajánlatkérő (AK) tartalékkeretet nem kíván a szerződésbe foglalni.
Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme: HUF. Kifizetés a Ptk. 6:130.§, a Kbt. 135.§ (1)-(3), (6)-(7) bek., vmint a 322/2015.
(X. 30.) Korm. r. szerint. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.6:155.§-a az irányadó. AK a Kbt. 135. § (7) és (8) bek-ben foglaltaknak
megfelelően a szerz. nettó ellenértéke 25 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. AK nem kér előleg-visszafizetési biztosítékot.
Nyertes AT egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki teljesítés 25%-nál, 50 % -ánál, és 75 %-nál és a végszámlát
a 100 % -os teljesítésnél. Az előleg a harmadik részszámlánál kerül elszámolásra.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
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

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:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.10.16

14:00

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:

2020.10.16

16:00

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. Értékelési pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10. Értékelés módszere: 1. részszempontnál
(nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, 2. (többlet jótállás) és 3. részszempontnál (M/1. alk. min. követelmény szerinti
szakember többlettapasztalata) arányosítás. AK amelyben a többlejótállás minimális időtartama 0 hónap az ajánlatot nem
minősíti érvénytelennek, de ajánlattevő ezen megajánlása 0 pontot kap. A 72 hónapon felüli megajánlásokra AK többletpontot
nem ad. Amennyiben az M/1. szerinti szakember értékelési szempont szerinti többlettapasztalata 0 hónap az ajánlatot nem
minősíti érvénytelennek, de ajánlattevő ezen megajánlása 0 pontot kap. A 48 hónapon felüli megajánlásokra AK többletpontot
nem ad.
2. Ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólap; Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat
(nemleges tartalom esetén is); Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat; folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ha nincs
ilyen folyamatban, nemleges nyilatkozatot is); közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők (AT) megállapodása; cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya v. aláírás-mintája (meghatalmazott esetén meghatalmazás is); adott esetben üzleti
titokra vonatkozó nyil. átláthatósági nyíl.
3. AT ajánlata részeként köteles benyújtani a közbesz. dok. részeként kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve és
cégszerűen aláírva, szerkeszthető excel formátumban is.
4. AK projekttársaság létrehozását nem írja elő, és nem is teszi lehetővé.
5. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.
Erről az ajánlatban nyilatkozni kell. AK által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás:
legalább 5.000.000,- Ft/kár és legalább 20.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási
szerződés. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt
felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, mely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést, amennyiben AK megjelöl ilyen AT-t. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a
szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
6. A Kbt. 73.§ (5) bek. szerinti tájékoztatást AK a dokumentációban adja meg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66.§ (1) bek., 115.§
(4) bek. és a 138.§ (1) bek-ben foglaltakra.
7. Kieg. táj.: Kbt. 56.§-a és a 114.§ (6) bek. szerint.
8. A Kbt. 71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
9. Irányadó jog a magyar; irányadó idő: CET.
10. AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd.szereplő regisztrációja az EKR-ben, és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak
onnan való letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd.szereplő a
közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.
13. Többváltozatú ajánlat nem tehető. AK a Kbt. 114.§ (11) bekezdését nem alkalmazza.
14. Eljáró FAKSZ: dr. Szilva Gábor, lajstromszáma: OO738

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.10.05
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(A rendszer automatikusan tölti)

