ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000308492019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

„Demjén Község Önkormányzata – útfelújítás”

Ajánlatkérő
neve:

Demjén Községi Önkormányzat

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Demjén Községi Önkormányzat

EKRSZ_
32534801

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Demjén

HU312

NUTS-kód:

3395

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Tér 1

Egyéb cím adatok:

Dányiné Szórád

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

onkormanyzat@demjen.hu

Telefon:

+36 36550300

Ibolya
Fax:

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

www.demjen.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:

EKR000308492019

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:
45233252-0

„Demjén Község Önkormányzata – útfelújítás”

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Demjén Község Önkormányzata közigazgatási területén két útszakasz, és kapcsolódó járdák felújítása az alábbiakban részletezett
mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével: I.) A Bajcsy Zs. utca esetében a tervezett beruházás 367 méter hosszú,
3,2 méter széles útpálya felújítását tartalmazza az alábbi műszaki tartalommal: két oldali süllyesztett szegély megépítése, a kátyú
gödrök bitumen emulzióval való kikenése, a kátyúzás AC-8 jelű aszfalttal történő elvégzése, a felhízott padka lenyesése, a felesleges
föld elszállításával, a közmű szerelvényeknek a leendő kopóréteg szintjére történő felemelésével. Végezetül átlag 2,0 cm-es AC-8 jelű
kiegyenlítő aszfaltréteg, majd új 4 cm-es AC-11 jelű kopó aszfaltburkolat megépítése szükséges finisherrel. Az aszfaltozást követően az
útpadkát 50-50 cm szélességben és 10 cm vastagságban M22 zúzalékkal kell ellátni hengerelve, valamint a csapadékvíz elvezető árok
profilos tisztítása szükséges. Tárgyi beruházásnak részét képezi továbbá egy összességében 361,5 m hosszúságú, 1 méter szélességű
járda rekonstrukciója az alábbi műszaki tartalommal: a járda síkja feletti föld és iszap eltávolítása, mindkét oldalon járdaszegély
kialakítása előre gyártott betonelemekből, a meglévő járda alépítményként történő felhasználása, melyre 6 cm vastag térkő burkolatot
kell építeni, 3 cm ágyazó homok felhasználásával. II.) A Táncsics utca esetében a tervezett beruházás 599 méter hosszú, 3,2 méter
széles útpálya felújítását tartalmazza az alábbi műszaki tartalommal: két oldali süllyesztett szegély megépítése, a kátyú gödrök
bitumen emulzióval való kikenése, a kátyúzás AC-8 jelű aszfalttal történő elvégzése, a felhízott padka lenyesése, a felesleges föld
elszállításával, a közmű szerelvényeknek a leendő kopóréteg szintjére történő felemelésével. Végezetül átlag 2,0 cm-es AC-8 jelű
kiegyenlítő aszfaltréteg, majd új 4 cm-es AC-11 jelű kopó aszfaltburkolat megépítése szükséges finisherrel. Az aszfaltozást követően az
útpadkát 50-50 cm szélességben és 10 cm vastagságban M22 zúzalékkal kell ellátni hengerelve, valamint a csapadékvíz elvezető árok
profilos tisztítása szükséges. A felújítás érinti a keresztező patak közúti hídjának részleges felújítását is. Ennek során a kétoldali korlát
hiányzó elemeit pótolni kell a sérült fémszerkezeteket cserélni szükséges, illetve az elemek illesztéseit újra kell hegeszteni
felülvizsgálat alapján. A lakatos szerkezetek felújítását követően a korlát 2 rétegű felújító festést kap. Tárgyi beruházásnak részét
képezi továbbá egy összességében 436 m hosszúságú, 1 méter szélességű járda rekonstrukciója az alábbi műszaki tartalommal:
meglévő aszfalt és beton járda teljes felbontása, mindkét oldalon járdaszegély kialakítása előre gyártott betonelemekből, a tükör
kiemelése M22 védőréteggel 0,1 méter vastagságban és Ckt alépítménnyel 0,15 méter vastagsában, rácsos folyókák elhelyezése a
csapadékvíz elvezetése érdekében, az alépítményre 6 cm vastag térkő burkolatot kell építeni, 3 cm ágyazó homok felhasználásával.
Tárgyi beszerzésben érintett munkálatok egyike sem hatósági engedély köteles.
(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:

50

vagy a teljesítés határideje:

3395 Demjén Község I.) Bajcsy Zs. utca: hrsz. 356 II.) Táncsics utca: hrsz. 339, 367, 389

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233252-0

EKR000308492019

1 - Bajcsy Zs. utca út- és járdaburkolat felújítása

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

3395 Demjén, Bajcsy Zs. utca: hrsz. 356

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bajcsy Zs. utca esetében a tervezett beruházás 367 méter hosszú, 3,2 méter széles útpálya felújítását tartalmazza az alábbi műszaki
tartalommal: két oldali süllyesztett szegély megépítése, a kátyú gödrök bitumen emulzióval való kikenése, a kátyúzás AC-8 jelű
aszfalttal történő elvégzése, a felhízott padka lenyesése, a felesleges föld elszállításával, a közmű szerelvényeknek a leendő kopóréteg
szintjére történő felemelésével. Végezetül átlag 2,0 cm-es AC-8 jelű kiegyenlítő aszfaltréteg, majd új 4 cm-es AC-11 jelű kopó
aszfaltburkolat megépítése szükséges finisherrel. Az aszfaltozást követően az útpadkát 50-50 cm szélességben és 10 cm vastagságban
M22 zúzalékkal kell ellátni hengerelve, valamint a csapadékvíz elvezető árok profilos tisztítása szükséges. Tárgyi beruházásnak részét
képezi továbbá egy összességében 361,5 m hosszúságú, 1 méter szélességű járda rekonstrukciója az alábbi műszaki tartalommal: a
járda síkja feletti föld és iszap eltávolítása, mindkét oldalon járdaszegély kialakítása előre gyártott betonelemekből, a meglévő járda
alépítményként történő felhasználása, melyre 6 cm vastag térkő burkolatot kell építeni, 3 cm ágyazó homok felhasználásával. Tárgyi
beruházás nem építési engedély köteles.
(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

Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos 30
szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban
megadva. (Min: 0; max: 24 hó)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft)

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
Időtartam hónapban:
vagy napban:

50

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

EKR000308492019

Nem

II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Táncsics utca út- ás járdaburkolat felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233252-0

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

3395 Demjén, Táncsics utca: hrsz. 339, 367, 389

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Táncsics utca esetében a tervezett beruházás 599 méter hosszú, 3,2 méter széles útpálya felújítását tartalmazza az alábbi műszaki
tartalommal: két oldali süllyesztett szegély megépítése, a kátyú gödrök bitumen emulzióval való kikenése, a kátyúzás AC-8 jelű
aszfalttal történő elvégzése, a felhízott padka lenyesése, a felesleges föld elszállításával, a közmű szerelvényeknek a leendő kopóréteg
szintjére történő felemelésével. Végezetül átlag 2,0 cm-es AC-8 jelű kiegyenlítő aszfaltréteg, majd új 4 cm-es AC-11 jelű kopó
aszfaltburkolat megépítése szükséges finisherrel. Az aszfaltozást követően az útpadkát 50-50 cm szélességben és 10 cm vastagságban
M22 zúzalékkal kell ellátni hengerelve, valamint a csapadékvíz elvezető árok profilos tisztítása szükséges. A felújítás érinti a
keresztező patak közúti hídjának részleges felújítását is. Ennek során a kétoldali korlát hiányzó elemeit pótolni kell a sérült
fémszerkezeteket cserélni szükséges, illetve az elemek illesztéseit újra kell hegeszteni felülvizsgálat alapján. A lakatos szerkezetek
felújítását követően a korlát 2 rétegű felújító festést kap. Tárgyi beruházásnak részét képezi továbbá egy összességében 436 m
hosszúságú, 1 méter szélességű járda rekonstrukciója az alábbi műszaki tartalommal: meglévő aszfalt és beton járda teljes felbontása,
mindkét oldalon járdaszegély kialakítása előre gyártott betonelemekből, a tükör kiemelése M22 védőréteggel 0,1 méter vastagságban
és Ckt alépítménnyel 0,15 méter vastagsában, rácsos folyókák elhelyezése a csapadékvíz elvezetése érdekében, az alépítményre 6 cm
vastag térkő burkolatot kell építeni, 3 cm ágyazó homok felhasználásával. Tárgyi beruházás nem építési engedély köteles.
(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

Felhívás III.1.3. M/1. pontjában meghatározott szakembernek az előírt 6 hónapos 30
szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata egész hónapszámban
megadva. (Min: 0; max: 24 hó)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft)

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
Időtartam hónapban:
vagy napban:

50

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

EKR000308492019

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:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Valamennyi részre vonatkozóan: 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 foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 114. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (
1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell feltöltenie az EKR rendszerbe arról, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek fel kell töltenie az EKR rendszerbe a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
nyilatkozatát arról, hogy 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 tényleges tulajdonosát meg
tudja-e nevezni. Ha az ajánlattevő pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevéről és állandó lakóhelyéről szóló
nyilatkozatát kell feltöltenie az EKR rendszerbe. Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges feltöltenie az EKR renszerbe. Ha a
gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
megnevezni, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges feltölteni az EKR rendszerbe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában
csak nyilatkozatot köteles feltölteni az EKR rendszerbe a kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak/feltölthetőek (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. Az EKR Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR- ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 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. Az EEKD nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti –
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t 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 EEKD-ban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-a szerinti öntisztázás
lehetőségére. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjára az eljárás során bekövetkezett kizáró ok
tekintetében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész esetében: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai
alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban egyik rész tekintetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész esetében: M/1. A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani
a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. Rendelet 21. § (2) bek. b) pontjával foglaltakkal összehangban nyilatkozatát azoknak a szakember(ek)nek (szervezet(ek)nek) –
különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Szakember(ek) bemutatása során csatolandó: végzettséget/szakképzettséget
igazoló dokumentum, szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz, a szakember
munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, a szakember(ek) által saját kezűleg aláírt rendekezésre állási
nyilatkozat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat
és végzettség meglétét az önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentum alapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember a
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában
szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg
aláírt önléletrajz és végzettséget igazoló dokumentum ebben az esetben is csatolni szükséges). Amennyiben a jelen felhívásban előírt
végzettségel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel kíván ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek
megfelelni, úgy ajánlattevő ajánlatában csatolja az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló intézmény erre
vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk a figyelmet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 24. § (2) bek. alapján, ha a MKIK vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent megjelölt dokumentumok benyújtása
helyett. Az előírt műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint
a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 19.§ (7) bekezdése, és 21. § - 25. § vonatkozó rendelkezései. A 424/2017. (XII.19.) (továbbiakban
EKR) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet
részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Valamennyi rész tekintetében: M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet
1. melléklet „IV. Felelős műszaki vezetés” 3. része szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői
jogosultsággal és a jogosultság keretében szerzett minimum 6 hónap szakmai tapasztalattal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati időt 6 hónappal meghaladó szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel. Ajánlatkérő elfogadja mindkét rész tektintetében ugyanazon szakember megajánlását.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlat tekintetében: Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden
késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. Meghiúsulási
kötbér: alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a hibás
teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. Jólteljesítési biztosíték: mértéke az Áfa nélkül számított nettó
ellenszolgáltatás 2%-a. Jótállás időtartama: A sikeres átadás-átvételtől számított 36 hónap. A biztosítékok nyújtásával kapcsolatos
részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a biztosítékok tekintetében felhívja a figyelmet a
Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére is.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés során részajánlatonként 1 előlegszámla és 1 végszámla nyújtható be. Ajánlattevő a szerződésben foglalt, áfa nélkül
számított vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti részajánlatonként. Az előleg összege a
végszámla összegéből kerül levonásra. Releváns jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény (135.§ (1), (6) és (8) bekezdés); 2017. évi CL.
törvény; 2013. évi V. törvény (6:130.§ (1)-(2) bekezdés; 6:155.§ (1) bekezdés); 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet; 2007. évi CXXVII
törvény. A finanszírozást Ajánlatkérő saját forrásai terhére biztosítja. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

2019.04.17

10:00

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:

2019.04.17

12:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
Valamennyi részajánlat vonatkozásában: (1) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani. (2)
Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf
formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a
gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az
erre a célra létrehozott blokkokban. (3) Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint tartalmaznia kell különösen az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az
ajánlata részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés). (4) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az
elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést, az egyes résztevékenységeket bemutató pénzügyi, műszaki ütemtervet. (
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5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. (6) Ajánlatkérő helyszíni bejárást
tart, melynek időpontja: 2019. április 9. 09.00 óra. Találkozás: 3395 Demjén, Kossuth Lajos tér 1. Polgármesteri Hivatal. (7)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§ alapján építési beruházás esetében az
ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás az I. és II. részajánlat tekintetében: - legalább 10.000.000 Ft/szerződéses
időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői felelősségbiztosítás, amelyet nyertes ajánlattevőnek ki
kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való
visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. (8) Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, és eljárás eredményeként
megkötendő szerződés teljesítése érdekében sem követeli azt meg. (9) Ajánlatkérő a hiánypótlás tekintetében nem él a Kbt. 71.§
(6) bekezdése szerinti korlátozás lehetőségével. (10) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb alkalmassági követelményt határozott meg. Az ajánlatadással
kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírások tartalmazzák.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.29
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