ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000680882020
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Új bölcsőde kialakítása Ongán

Ajánlatkérő
neve:

Onga Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Onga Város Önkormányzata

Postai cím:

Rózsa Utca 18.

Város:

Onga

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU311

Dr.

Madzin

onga@onga.hu

EKRSZ_
74130944

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

3562

Ország:

Magyarország

Tibor
+36 46543000

Fax:

+36 46464290

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

www.onga.hu

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
Ajánlatkérő típusa:

EKR000680882020

Regionális/helyi szintű

2020.07.06 15:37:37

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

Új bölcsőde kialakítása Ongán

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Onga Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának döntése
alapján támogatásban részesült a „Új bölcsőde kialakítása Ongán, a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába
állást segítő intézmény kialakítása” című, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. Az
Ajánlatkérő célja Onga belterületén a Bem apó utca 44. (1013 hrsz) alatt található ingatlanon új bölcsőde épület építése. Szerkezetileg
az épület egy hagyományos alapozású, alápincézetlen, földszintes, tetőtér beépítés nélküli, sávalapozással, főként üreges kerámia
teherhordó és kerámia válaszfalakkal, földszint felett szilárd födém nélkül, szeglemezes tartókkal készített magastetős épület. A
szeglemezes tartó alsó öve képezi a függesztett álmennyezet teherhordó vázát, és a szeglemezes tartó felső öve képezi a tetősíkot. A
tető 20°-os hajlású, viszonylag hosszúkás téglalap alaprajzú, mindkét végén teljes lekontyolással. Az épület közel sík terepre épül, a
telek hátsó része felé lejt, nem egyenletesen, a telek vége mintegy 70 cm-rel lejjebb van az utcafronti szinttől. A részletes feladatleírást
és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
(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:

180

vagy a teljesítés határideje:

3562 Onga, Bem apó utca 44. (1013 hrsz), NUTS kód: HU311

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A nyertes ajánlattevő feladata egy új bölcsőde épületének kialakítása, ami műszaki és funkcionális egységet képez. Ennek az építési
beruházásnak a részekre bontása szakmailag indokolatlan és megoldhatatlan, figyelemmel a munkához szükséges gép- és humán
erőforrásra is, mert több kivitelező ugyanazon időben fizikailag nem férne el a munkaterületen. A kivitelezési munkafolyamat egy
egységes egészet képez, egymásra épülő munkamozzanatokból áll, ezért az építési beruházás nem osztható úgy részekre, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra
tekintettel egyaránt észszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A közbeszerzés tárgya szerinti
munkák műszaki egységet alkotnak, hiszen egy, műszaki egységet alkotó építmény létrehozására irányulnak és műszakilag
elválaszthatatlanok, részekre bontásuk így nem értelmezhető. A felvonulási és építési terület sem bontható részegységekre, így
organizációs szempontból, továbbá a kivitelezési munkák és a garanciális kérdések tekintetében sem bontható részekre. A munkák
megbontása folytán az organizációs teher az ajánlatkérőre hárulna, amely megoldásához az ajánlatkérő nem rendelkezik anyagi
forrással és szakemberrel. Továbbá egységes kivitelezés hiányában a jótállási és szavatossági igények érvényesítése is jelentős
akadályokba ütközhet, ami az ajánlatkérő igényeinek megfelelő beszerzés teljesítését teszi lehetetlenné. Részajánlat megtételére – az
ismertetett indokokra tekintettel – nincs lehetőség.

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

Új bölcsőde kialakítása Ongán

II.2.2) További CPV-kód(ok):

EKR000680882020

Fő CPV-kód:
45200000-9

45300000-0

45310000-3

45321000-3

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

3562 Onga, Bem apó utca 44. (1013 hrsz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Onga Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának döntése
alapján támogatásban részesült a „Új bölcsőde kialakítása Ongán, a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába
állást segítő intézmény kialakítása” című, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. Az
Ajánlatkérő célja Onga belterületén a Bem apó utca 44. (1013 hrsz) alatt található ingatlanon új bölcsőde épület építése. Szerkezetileg
az épület egy hagyományos alapozású, alápincézetlen, földszintes, tetőtér beépítés nélküli, sávalapozással, főként üreges kerámia
teherhordó és kerámia válaszfalakkal, földszint felett szilárd födém nélkül, szeglemezes tartókkal készített magastetős épület. A
szeglemezes tartó alsó öve képezi a függesztett álmennyezet teherhordó vázát, és a szeglemezes tartó felső öve képezi a tetősíkot. A
tető 20°-os hajlású, viszonylag hosszúkás téglalap alaprajzú, mindkét végén teljes lekontyolással. Az épület közel sík terepre épül, a
telek hátsó része felé lejt, nem egyenletesen, a telek vége mintegy 70 cm-rel lejjebb van az utcafronti szinttől. A részletes feladatleírást
és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember
magasépítési kivitelezés irányítási szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 48
hónap)

20

A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott munkákra a
10
jogszabály alapján kötelező jótálláson felül a szerződésben vállalt többlet jótállás
időtartama (max. 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

EKR000680882020

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:

180

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

Igen

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028

II.2.12) További információ:
Az ajánlat értékelési szempontja és az értékelés módszere: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerülnek értékelésre. Az ajánlat részszempontok szerinti tartalmi elemeinek (az árnak,
a szakmai tapasztalatnak valamint a jótállásnak) az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ami mindegyik
részszempont esetében azonos. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlatot (a legalacsonyabb
ajánlati árat) tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a
legalacsonyabb árat tartalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítása
a fordított arányosítás módszerével történik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1.
számú melléklet A.1.aa) pontja szerint. A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a
magasépítési kivitelezés irányításában szerzett szakmai tapasztalatra a megajánlás legkedvezőbb szintjét 48 hónapban rögzíti, ezért a
48 hónapos, és az ennél hosszabb szakmai tapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 10.00 pontot ad, az
ennél rövidebb ajánlatra a legkedvezőbb ajánlathoz képest (ha az a 48 hónapot meghaladja, akkor is a 48 hónappal számolva)
arányosan kevesebbet. Ha a magasépítési kivitelezés irányításában szerzett szakmai tapasztalatra a megajánlás 0 hónap, akkor
ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 0 pontot ad. A 3. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
a szerződésben vállalt többletjótállás hosszára tett megajánlás legkedvezőbb szintjét 36 hónapban rögzíti, ezért a 36 hónapos, és az
ennél hosszabb többletjótállásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 10.00 pontot ad, az ennél rövidebb ajánlatra a
legkedvezőbb ajánlathoz képest (ha az a 36 hónapot meghaladja, akkor is a 36 hónappal számolva) arányosan kevesebbet. Ha a
többletjótállásra tett megajánlás 0 hónap, akkor ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 0 pontot ad. A 2. és 3. értékelési részszempont
esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020.
évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerint. Az ajánlat értékelési szempontjainak és az értékelés
módszerének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés II.2.7
.) kiegészítése: A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától)
számított 180 nap. Az előteljesítés megengedett. A munkaterületet a szerződés aláírásának a napján adja át az Önkormányzat a
nyertes ajánlattevőnek. A kivitelezési időtartam kezdő napja a munkaterület átadásának a napja. II.2.11.) A projektre (programra)
vonatkozó adatok: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti beruházás a TOP-1.4.1-15 jelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívás keretében az Európai Unió által az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból biztosított támogatásból és hazai központi költségvetési forrásból valósul meg Onga Város
Önkormányzata által benyújtott „Új bölcsőde kialakítása Ongán, a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába
állást segítő intézmény kialakítása” című, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028 azonosító számú nyertes projektje keretében.

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, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, valamint akivel szemben bármely

EKR000680882020

kizáró ok az eljárás során következik be. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; részéről az előírt kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. §-ában foglaltak szerint kell igazolni, valamint külön is nyilatkozni kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja
vonatkozásában. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására
más szervezetet. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető az
Ajánlattevőktől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben Ajánlattevőnek nyilatkozni 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.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére figyelemmel nem ír elő alkalmassági követelményeket, figyelemmel arra is, hogy az
ajánlattételi felhívást csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére figyelemmel nem ír elő alkalmassági követelményeket, figyelemmel arra is, hogy az
ajánlattételi felhívást csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be
(késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta,
minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (adott esetben elállni), mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Amennyiben olyan okból,
amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó
vállalkozói díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti többletjótállás vállalására
köteles a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott munkákra. A szerződéshez kapcsolódó biztosítékok és
szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix
átalányár. A szerződés finanszírozása a TOP-1.4.1-15 jelű „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás keretében az Európai Unió által az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból biztosított támogatásból és hazai központi költségvetési forrásból történik. A támogatás mértéke a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdés alapján a szerződésben
foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az
előlegre a nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat 30 napos fizetési határidő mellett, az igazolt
szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát
nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 1.részszámla: A szerződés
hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 45. napig a teljesítés legalább 25 %-os
készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben az előleg 33,33 %-ának elszámolásával; 2.
részszámla: A szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 90. napig a
teljesítés legalább 50 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással
elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben az előleg
33,33 %-ának elszámolásával; 3.részszámla: A szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának
napjától) számított 120. napig a teljesítés legalább 75 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő
által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő
összegben az előleg 33,34 %-ának elszámolásával; 4.részszámla (végszámla): a teljesítés 100 %-os készültségi fokának elérése esetén a
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teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb
a szerződés megvalósult értékét elérő összegben, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A 100 %-os teljesítés határideje a
szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 180 nap. A végszámla
benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a
teljesítésigazolásban való elismerése. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, a megkötendő szerződés rendelkezései
vonatkozásában a tartalékkeret jogintézménye nem kerül alkalmazásra. A teljesítési igazolásra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének
rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazniuk kell. A részletes fizetési feltételeket és az egyéb irányadó jogszabályokat a
közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza

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
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:

2020.07.16

09:00

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:

2020.07.16

11:00

V. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000680882020

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. LEBONYOLÍTÓ ÉS KAPCSOLATTARTÓ Szervezet: SZINVA-KÖZ Közbeszerzési és Projekt Tanácsadó Kft.. Cím: 3530 Miskolc,
Erzsébet tér 5. fsz/4. Képviseli: dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon/Fax:
30/270-38-18, 42/500-133 E-mail: info@drmikola.hu FAKSZ lajstromszám: 00656 2. Az eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerint
kerül lefolytatásra. 3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az alábbi elérhetőségen teszi korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan érhetővé az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére: https://onga.hu/ Az
EKR rendszerben a http://ekr.gov.hu weboldalon (az eljárás EKR azonosítója: EKR000680882020) 4. AZ AJÁNLAT
BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA: https://ekr.gov.hu Információk a jogosultságról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás
szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § -a tartalmazza. 5. Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot,
nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen
közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel
során az EKR-ben előzetesen rögzítette. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Közbeszerzési Hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás
alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről
. (Kbt. 73. § (4) bekezdése). 7. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot. 8. A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti jótállás vállalására köteles. A jótállás teljes körű, a vállalkozó az
általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért felelős. Időtartama a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet
mellékletében írt jótállási idő lejártát követő napon kezdődik. 9. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél
köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. r. 26.§-a szerinti felelősségbiztosítási szerződést kötni. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles kiterjeszteni a jelen
közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 85
millió Ft/év és legalább 15 millió Ft/káresemény mértéket. Ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést
jelenti, és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással
rendelkezni fog. 10. A teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MV-É
/MV-É-R (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. vagy 3. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltakra
figyelemmel. 11. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. 12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésének alkalmazására. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (azaz jelen felhívás) közvetlen megküldését követő
keltezésű nyilatkozatok benyújtását fogadja el. 13. A szerződés teljesítése során a projektben vállalt és a Támogatási Okiratban/
Támogatási Szerződésben foglalt előírások figyelembe vétele és betartása kötelező, melyet az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére bocsát. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Ptk. 6:252. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő
köteles az ajánlatkérő által az eljárásban kiadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni, és a terv hibáira,
hiányosságaira figyelmeztetni az Ajánlatkérőt. 15. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint
kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását. 17. Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése
alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzés): nem

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.07.06
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(A rendszer automatikusan tölti)

