ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000406112018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Káloz Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Piac terület kialakítása Kálozon

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Káloz Község Önkormányzata

EKRSZ_
27355121

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Káloz

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

8124

Ország:

Magyarország

Bajcsy-Zs. Utca 3

Egyéb cím adatok:

Weisengruber

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU211

polgarmester@kaloz.hu

Telefon:

Imre

+36 302473630

Fax:

+36 25506448

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

www.kaloz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Nemzeti azonosítószám
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
49902257

Postai cím:
Város:

Székesfehérvár

NUTS-kód:

HU211

Egyéb cím adatok:

Szent István Tér 9.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

czink.albensis@fejer.hu

Czink
Telefon:

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

EKR000406112018

Postai irányítószám:

www.albensis.hu

8000

Ország:

Henrietta
+36 202173711

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:
45213140-6

Piac terület kialakítása Kálozon

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- alapozás 9,2 m3 - teherhordó falazat 73,8 m3 - fatetőszerkezet 103,7 m2 - tető héjazat 140 m2 - burkolatok oldalfal 80 m2 - padozat
27,3 m2 - oldalfalak festése 124 m2 - elárusító hely kialakítása 16 db - térkő burkolat 932 m2 - térburkolat 295 m2 - csőáteresz
fektetése 34 fm
(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:

vagy a teljesítés határideje:

2019.07.31

8124 Káloz, Bajcsy-Zs. u. 3. 542/7. hrsz.; 656. hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A műszaki tartalomban
szereplő feladatok szervesen egymásra épülnek, szakmailag összekapcsolódnak, a feladatok megosztása számos problémát vetne fel.

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

Piac terület kialakítása Kálozon

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45213140-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

EKR000406112018

HU211 Fejér

8124 Káloz, Bajcsy-Zs. u. 3. 542/7. hrsz.; 656. hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- alapozás 9,2 m3 - teherhordó falazat 73,8 m3 - fatetőszerkezet 103,7 m2 - tető héjazat 140 m2 - burkolatok oldalfal 80 m2 - padozat
27,3 m2 - oldalfalak festése 124 m2 - elárusító hely kialakítása 16 db - térkő burkolat 932 m2 - térburkolat 295 m2 - csőáteresz
fektetése 34 fm
(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 szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai
tapasztalata

Költség szempont:
Ár szempont:

3

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A nettó ajánlati ár

7

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

2018.10.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.07.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
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TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00004

Igen

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 vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/
amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint. A
Kbt. 114. § (2) bekezdése: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egy-séges
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre
jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) be-kezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követel-mények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyúj-tására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az
eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.” Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyúj-tania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - koráb-bi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (2) Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.” A kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá
tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni 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,
valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény nem kerül
előírásra.
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelem minden napja után 100.000,- Ft, ha összege eléri vagy meghaladja a 4.000.000,- Ft-ot, akkor a
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Hibás teljesítési kötbér: a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell
alkalmazni, a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. A hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés
követelését kizárja. Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. A teljesítés akkor minősül meghiúsultnak, ha
a vállalt teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjától számított 40 nap elteltével az előírt feladatokat a Vállalkozó nem végzi el,
vagy a szerződést a Megrendelő által elfogadható indok nélkül mondja fel.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő Ajánlattevő részére 10 % előleget biztosít. A vállalkozói díj négy részletben esedékes. Három alkalommal részszámla és
egy alkalommal végszámla nyújtható be. Az első részszámla a munkálatok 25 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg 25 %-áról
. A második részszámla a munkálatok 50 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg 25 %-áról. A harmadik részszámla a
munkálatok 75 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg 25 %-áról. A végszámla a fennmaradó 25 %-ról a szerződés tárgyát
képező munkák teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen,
hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a
teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok). Vonatkozó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(
6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. Kr. 30-32. §, 32/A-32/B. §

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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:

2018.09.24

12:00

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

EKR000406112018

óra/perc

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:

2018.09.24

14:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt
. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 2. Az ajánlatok elbírálása: A részszempontok szerinti tartalmi
elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. 3. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében: fordított arányosítás A 2. részszempont
esetében: egyenes arányosítás 4. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a
beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, melynek
kárérték limitje legalább a szerződés szerinti teljes vállalkozási díjjal azonos összegű.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.08.31
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