ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001150702018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Makó Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Makó-Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Makó Város Önkormányzata

EKRSZ_
31250050

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Makó

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6900

Ország:

Magyarország

Széchenyi Tér 22.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU333

Juhos

kozbeszerzes@mako.hu

Telefon:

Bernadett
+36 62511800

Fax:

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

www.mako.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

balint@eszker.eu

Bálint
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001150702018

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Pasaréti Út 83.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.mako.hu

Gyöngyi
+36 17888931

Fax:

Magyarország

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

Általános közszolgáltatások

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

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

Makó-Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A terven jelölt régi mozibejárat, és az udvari felé eső toldalék épületek elbontásra kerülnek. Az „A” épület (régi konyha) szerkezeti
felújítása, a terven feltüntetett tetőszerkezet bontásával, a használható faanyag visszaépítésével, annak kármentesítésével, tűzvédelmi
kezelésével, a faanyag szakértői szakvélemény szerint. A használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A 849 m2 cserépfedés,
tetőlécezés cseréje, alátét héjazattal, ellenlécezéssel, bádogozással. Meglévő falszerkezetek bontása, szükséges nyílások bontásával,
terv szerinti helységrend kiépítése teherhordó és válaszfalakkal. A megmaradó falak vídiafogas láncfűrésszel történő falátvágásos
utólagos szigetelést kapnak. A teljes padlórétegrend kibontásra kerül, helyette elkészül a tömörített ágyazat. A terven jelölt borított
fagerendás födémek bontása, 105,72 m2 körüreges paneles födém építése a mozi nézőtér felett, 224,5 m2 béléstestes mesterfödém
építése, 173 m2 24 cm vtg. monolit vb. födém, valamint 39 m2 16 cm vtg. monolit vb. födém építése. A monolit vb. szerkezetekkel
együtt megépülnek a belső, külső monolit vb.lépcsők. 27 db homlokzati nyílászáró cseréje a konszignáció szerinti utángyártott
kivitelben. A homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítása, új felületképzése 556,2 m2 felülettel. A meglévő elektromos és gépészeti
vezetékek, szerelvények, berendezések elbontásra kerülnek. A „B” épületrész (tervezett rendezvényközpont) síkpala fedésének
állagmegóvó javítása készül.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

8

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

6900 Makó, József A. u. 1 szám alatti 704/1, hrsz-ú ingatlan

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző
vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók

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

Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója

II.2.2) További CPV-kód(ok):

EKR001150702018

Fő CPV-kód:
45111213-4

45210000-2

45261400-8

45321000-3

45410000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU333 Csongrád

6900 Makó, József A. u. 1 szám alatti 704/1hrsz-ú ingatlan

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A terven jelölt régi mozibejárat, és az udvari felé eső toldalék épületek elbontásra kerülnek. Az „A” épület (régi konyha) szerkezeti
felújítása, a terven feltüntetett tetőszerkezet bontásával, a használható faanyag visszaépítésével, annak kármentesítésével, tűzvédelmi
kezelésével, a faanyag szakértői szakvélemény szerint. A használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. Az épület kb. 948m2
hasznos alapterületű. A 849 m2 cserépfedés, tetőlécezés cseréje, alátét héjazattal, ellenlécezéssel, bádogozással. Meglévő
falszerkezetek bontása, szükséges nyílások bontásával, terv szerinti helységrend kiépítése teherhordó és válaszfalakkal. A megmaradó
falak vídiafogas láncfűrésszel történő falátvágásos utólagos szigetelést kapnak. A teljes padlórétegrend kibontásra kerül, helyette
elkészül a tömörített ágyazat. A terven jelölt borított fagerendás födémek bontása, 105,72 m2 körüreges paneles födém építése a mozi
nézőtér felett, 224,5 m2 béléstestes mesterfödém építése, 173 m2 24 cm vtg. monolit vb. födém, valamint 39 m2 16 cm vtg. monolit vb
. födém építése. A monolit vb. szerkezetekkel együtt megépülnek a belső, külső monolit vb.lépcsők. 27 db homlokzati nyílászáró
cseréje a konszignáció szerinti utángyártott kivitelben. A homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítása, új felületképzése 556,2 m2
felülettel. A meglévő elektromos és gépészeti vezetékek, szerelvények, berendezések elbontásra kerülnek. A „B” épületrész (tervezett
rendezvényközpont) síkpala fedésének állagmegóvó javítása készül.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Az M.1.a) pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-24 hónap)

10

3. Az M.1.b) pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-24 hónap)

10

4. Jótállás időtartama 36 felett (0-: 24 hónap)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1.Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

8

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

Nem

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

Nem

II.2.12) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2-3.
résszempont (szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás, 4. részszempont (jótállás): egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

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 az 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 az
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 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) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia:
ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38
. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
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. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni. 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) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet Makó Város Önkormányzatának részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69.
§ (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az
alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő. M.1. AT a Kr. 21.§ (
2) bek. b) pontja: mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakember
bevonására, gyakorlati idejének ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy
képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel); - végzettséget (
képzettséget) igazoló dokumentum egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, tartalmazza, hogy
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat
igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ua időszak alatt megszerzett szakmai tapaszt
nem minősíthető többszörös szakmai tapaszt időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági
követelménynek való megfelelés (AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min
fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.1. pontjában előírt,
meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a
Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes
időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az
összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell. M.2. Ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (
2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a
közbeszerzés tárgy szerinti, legjelentősebb feladataira vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3)
bekezdése szerinti módon. Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a
kivitelezés tárgyát, mennyiségét – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, a teljesítés helyét és idejét (a kezdési
és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltűntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint
azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában
teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A Kbt.65.§ (6)
bekezdésben foglaltak alapján az M.1. és M.2. alkalm feltétel esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek. Kr. 24.§ (1) bek.:
azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített AT hivatalos jegyzéke biz, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
AT hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az M.1. és M.2.pontban foglalt
igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: a) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott), végzettséggel és építési szakterületen szerzett gyakorlattal
rendelkezik. b) 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3.
pontjában meghatározott), végzettséggel és építménygépészeti szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik. Szakemberek közt az
átfedés megengedett. M.2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az ajánlati felhívás (AF) megküldésének napját
megelőző 5 évben (60 hónapban) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, a közbesz. tárgyára (
magasépítési kivitelezési/bővítési/ felújításitevékenység) vonatkozó: — olyan referenciával/referenciákkal, amely összességében eléri
vagy meghaladja a 375m2 hasznos alapterületet, — az alk-i feltételnek legfeljebb 2 db referenciával meg lehet felelni. A
referenciamunka akkor tekinthető az AF megküldésének napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a telj. időpontja, azaz
a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. (Kr. 21. § (2a) bek. a) pont) Kbt. 65.§ (7) bek.: az előírt alkalmassági
követelménynek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására tám is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Kbt.65.§ (9) bek.: a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást,
amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (alapja: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj), mértéke: a késedelem minden
megkezdett naptári napja után napi 0,5%-a kötbéralapra vetítetten), maximum 30 naptári nap. Meghiúsulási kötbér vállalkozói díj 20
%-a; Ajánlatkérő 20% előleget biztosít. (biztosíték megkövetelése nélkül). Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül számított

EKR001150702018

ellenszolgáltatás 5 %-a, a Kbt. 134. § (3) bekezdés szerint biztosítva, melyről ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
Részletes leírás a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek: ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A finanszírozás módja saját forrás.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt., a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2)
bekezdés. 5 db számla (nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről () 20%-ot elérő teljesítés esetén). Jótállás: Értékelési
részszempont. Ajánlattevő köteles a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától minimum 36 hónap jótállási időt vállalni. Részletes
fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező 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

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:

2019.01.09

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:

2019.01.09

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
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) található. 1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre
vonatkozó megállapodását. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az
ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 7.
Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés alvállalkozókra vonatkozó és a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 8. Ajánlattevő nem tehet
többváltozatú ajánlatot. 9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a
nemmagyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 11. A teljes
ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET) 12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének
e) pontját. 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 15. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell nettó
ajánlati ár 10%-a/év, és a megajánlott nettó ajánlati ár 5%-a/ káresemény mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő
felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges
benyújtania. 16. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus szerkeszthető .xls formátumban is.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.27
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