ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000497202019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postai cím:

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Albrecht

Kapcsolattartó személy:
albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

7815

Ország:

Magyarország

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

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

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu

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:
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Regionális/helyi szintű

2020.02.10 11:50:22

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

Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Harkányban, a Bajcsy-Zsilinszky utca, az Ady Endre utca, valamint a meglévő Spar üzlet parkolója által határolt területen található
meglévő piactér fejlesztéseként a megrendelő egy új helyi termelői piaccsarnokot kíván létesíteni, mely építési engedély köteles
tevékenység. Engedély száma: ÉTDR azonosító: 201800062475, ÉTDR iratazonosító: IR-000471662/2018. Az épület kivitelezésével
egyidejűleg a helyszínrajzon jelölt tervezési zónában található gazdasági épület felújítása/átalakítása, valamint a térburkolatok cseréje,
szükséges parkolók kialakítása is megtörténik, melyek nem engedélyköteles tevékenységek.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Harkány 2391 hrsz. alatti ingatlan

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az építési beruházás tárgya egy helyrajzi számon létrehozandó épület, mely műszaki-funkcionális szempontból egységet képez, így a
részajánlattétel műszaki és gazdasági szempontból sem megalapozott.

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

Termelői piaccsarnok építése

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

A teljesítés helye:

Harkány 2391 hrsz. alatti ingatlan

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
01 Piactér 46,32 m2 02 Piactér 48,64 m2 Összesen: 94,96 m2 A tervezett piaccsarnok tömegében, építménymagasságában a meglévő,
szomszédos gazdasági épület kubatúrájához illeszkedik, azzal szoros egységet képez. A piaccsarnok két külön épületrészből áll,
melyeket egy acélszelvényekből felépülő pergola rendszer köt össze. A két különálló csarnokrész külön-külön egyhajós fedett-nyitott
tér, melyeket esténként egy detektívráccsal zárnak el. A tervezett csarnok határoló falai 30 cm-es falazatból, illetve vasbeton
merevítővázból épülnek fel. Ezt a szerkezetet egészítik ki az épület közbenső rasztereiben elhelyezett acél főtarók, illetve az ezekre
merőleges acél gerendák, melyek a végfalaknál a monolit vasbeton pillérhez, illetve ferde koszorúhoz csatlakoznak. Az épületrészek
fedését 10%-os lejtésben rakott PUR töltetű, acél fegyverzetes szendvicspanel képzi. Tervezett piac: 154,79 m2 (épület + pergola) A
felújítandó ép:354m2 A tervezett piaccsarnok üzemeléséhez szükséges vizes helyiségek az épülettől pár méterre található azonos
pályázati forrás keretében felújítandó/átalakítandó gazdasági épületben alakítandók ki. Itt kap helyet egy dolgozói iroda, vízvételi
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hellyel, és takarítóeszköz tárolóval, valamint dolgozói női/férfi mosdó, illetve látogatói vizesblokkok, akadálymentes illemhellyel együtt.
Továbbá az északi piaccsarnok teréből leválasztott takarítóeszköz tárolóban, egy hideg-melegvizes kézmosó, plusz vízvételi hely lesz
kialakítva. A telek közművesítése megoldott, a közműszolgáltatókkal való egyeztetések megtörténtek. A telek belső úthálózata és a
szükséges parkolók kiépítése is nyertes ajánlattevő feladata. A tervezés által érintett telek a városi ivóvíz, csapadékvíz,szennyvíz és
elektromos energia hálózatra van rákötve. A jelenleg biztosított közmű kapacitások megfelelőek, azok a tervezett épület igényeit
kielégítik. alapozás: Monolit vasbeton talpgerendával összefogott monolit vasbeton tömbalapok készülnek az acél oszlopok, valamint a
falazat fogadására. pillérek: A falazott szerkezetekbe 30×30 cm-es monolit vasbeton pillérek készülnek. gerendák: Az épület közbenső
rasztereiben elhelyezkedő horganyzott acél oszlopaira, melegen hengerelt IPE gerendák kerülnek, tartószerkezeti terv szerinti
méretezéssel. külső falak: A tervezett csarnok határoló falai 30 cm-es Porotherm 30 N+F vázkitöltő falazatból épülnek, melyeket
tartószerkezeti terv szerinti helyeken elhelyezett 30×30 cm-es monolit vasbeton pillérek, illetve koszorúk merevítenek. födémek: Az
épületben födémszerkezet nem készül. tetőszerkezet: Az épület héjalását PUR hab töltetű, acéllemez fegyverzetű, rejtett rögzítésű,
mikrobordás szendvicspanel szerkezetek biztosítják. nyílászárók: A piaccsarnok vagyonvédelmének céljából a bejárat éjszakára
zárható. Ebből a célból az IPE főtartók belső síkján, az acél főtartók, illetve az acél főtartók és a fal közé acél és alumínium,
leengedhető biztonsági redőnyrács készül. belső falak: Belső válaszfalak nem készülnek. A belső térben kizárólag a bejárattal szemben
egy 60×60×4 mm-es acél zártszelvényekből felépülő, teljes falhosszon végig futó, nyitható tároló készül, mely az árusított portéka
eltárolását szolgálja, valamint egy szakaszon takarítószer, és takarítóeszköz tárolóként funkcionál. belső padlóburkolatok: A csarnok
padozata csiszolt beton ipari padlószerkezet lesz. belső falburkolatok: A belső oldalakra általánosságban műgyanta kötőanyagú
szálerősített homlokzati nemesvakolat kerül, fehér színben. külső falburkolatok: A külső oldalakra általánosságban műgyanta
kötőanyagú szálerősített homlokzati nemesvakolat kerül, fehér színben. Az épület homlokzatán, a bejárat felőli, illetve az ezzel
ellentétes oldalon egy 5×10 cm-es tömörfa, akác ’lamellákból’ álló homlokzatburkolat készül. A tervekben, ill árazatlan
költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban AK ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.Egyenértékűség:
321/2015. (X.30.) Korm. rend 46. § (3)-(6) bek. Építési eng: IR-000471662/2018
(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. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( 10
hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)

3. Az M.1.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)
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4. Az M.1.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)
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Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

6

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
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Nem

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

Igen

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

II.2.12) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2.részszemp: arányosítás, 3. és 4.
részszemp. egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében
kötelező, ha nem csatolja, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.

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 (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell 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, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. Az
Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni azzal,
hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem
szükséges, továbbá a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja tekintetében kell nyilatkoznia. A tárgyi eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági
szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi 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, figyelemmel a Kbt. 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és
agazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a
irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre 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. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. §
rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó!
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:
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 3. és 4. értékelési részszempontra tett ajánlat alátámasztására, már az ajánlathoz (ajánlattételi határidőig) csatolandó: Az M.1.1./ és
M.1.2./ pontok igazolására bemutatandó szakemberek megnevezését tartalmazó irat, valamint a szakemberek többlettapasztalatot
tartalmazó szakmai önéletrajza. (ezen dokumentumok akkor is kötelezően csatolandóak, ha AT az alábbiak szerinti nyilatkozattal
kívánja igazolni az alkalmasságát) Az AF III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában előírt alkalm. min.köv-ek
igazolásaként a 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 25. § (2) bek-e alapján az AK jelen közb-i elj-ban elfogadja a Kr.
21. § (2) bek-ében foglalt igazolási módok helyett az AT arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az AK által előírt alkalmassági
követelményeknek. Az AT választása szerint jogosult a Kr. 25. § (3) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni
alkalmasságát, mely esetben a jelen AF Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód pontban előírt
igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtása – a fentieken túl - nem szükséges. Ha az elbírálás során az AKnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírja a Kr. 21. § (2) bekezdése
szerinti igazolás benyújtását az alábbiak figyelembe vételével: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés. Amennyiben AT nem Nyilatkozattal kívánja
igazolni az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésének figyelembe vételével az AK által
a Kbt. 69. § (4), illetve adott esetben (6) bekezdése alapján felhívott AT által csatolandó: AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT)
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja: M.1./ az ajánlatban megnevezett azon a szakembereknek a
végzettségét, vagy képzettségét igazoló dokumentum, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges
szakmai tapasztalat ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; Kr. 21. § (2) bekezdés b) pont] A
szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges szakmai tapasztalatot bemutató önéletrajza, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata
csatolandó. Csatolandó továbbá: a)a szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata. Az AK a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M1/pontokban meghatározott
igazolási módok helyett, v mellett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): M.1./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: M.1.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (
VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.felelős műszaki vezetés 1. rész 1. D) pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület)
kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos
átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.1.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. ( VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki
vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-KÉ – közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a
hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.)
Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik. A szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti
szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, azt az M.1.1. szakember tekintetében a 3. az M.1.2.
szakember tekintetében a 4. értékelési részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése
kapcsán megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az M1/pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján: Késedelmi kötbér 1%/naptári nap. Meghiúsulási kötbér 15 %. Teljes körű
jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap. Szavatossági igények: A
szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
rendelkezései irányadók. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a KD Vállalkozási Szerződéstervezetben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: a Kbt.135.§ (7)-(8) bek alapján,mértéke 10 %, elszámolása végszámlában történik. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A
szerződés finanszírozása a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió forrásaiból valósul meg.
A projekt TSZ-e szerint a támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2) bek,
alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai
szerint (2007. évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték
25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. AK tartalékkeretet nem biztosít. Részletesen KD Vállalkozási
Szerződéstervezetben.

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:
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:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.06.18

11:00

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:

2019.06.18

13:00

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.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57. § (1) bek-e szerint KD-ot készít a jelen közb-hez kapcsolódóan. AK a KD-okat az
ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.A kieg táj: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a
Kbt. 114. § (6) bek-ben, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. AT-nek a kieg táj-ban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren
keresztül kell megküldeniük. 3.Helyszíni bejárás: AK a helyszíni bejárást nem tart, javasolt a helyszín egyéni megtekintése. 4.
Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan
beérkeznie. 5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie.
Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. AT-nek árazott
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költségvetésüket excel (.xls)és pdf. formátumban is csatolniuk kell. Egyebekben a dok-ok formai kötöttségére a Kbt. 41/A. §
irányadó. 6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) előírásaira. AK a közb elj-ban történő részvétel során nem
engedélyezi gazd. szervezet alapítását (projekttársaság). 7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni: Felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bek és 67. § (4) bek. szerinti nyil-ot, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerinti nyil-ot, nyil-ot a folyamatban levő vált.bej-i elj-ról és a kizáró okokról. 8. Nyil-ok: AT-nek, valamennyi közös AT-nek az
ajánlatában csatolt nyil-ában meg kell jelölnie: a)Kbt. 66. § (6) bek a) pont; b)Kbt.66. § (6) bek b) pont; c)Kbt. 65. § (7) bek. Az AT
vagy közös AT számára – amennyiben alv. vagy alkalm. ig-ban részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6)
bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) be-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező. 9.Nyil-ok II.: KD-ban
rögzítettek szerint. 10.Igazolások: KD-ban rögzítettek szerint. 11. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 41/A.§ szerint. 12.
Árazott költségvetés: Az ATnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott
költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az AT ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 13.Fordítás:
KD-ban rögzítettek szerint. 14.Minősített ATkre vonatkozó információk: Kr. 30. § (3)-(4) bek-e alapján: AF III.1.3) M.1/ pont. 15.
Elektronikus adatbázisok: KD-ban rögzítettek szerint. 16.Elj nyertese: KD-ban rögzítettek szerint. 17.Biztosítás: min. 30.000.000,
- HUF/év és káreseményenként min. 10.000.000,- HUF. 18.Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges. 19. Irányadó idő:
magyarországi helyi idő. 20.További info: 20.1 AK az elj-ban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 20.2 AK a bármely
elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok tekintetében akkor tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan
beérkezik az AK által előírt határidő lejártáig. 21.Szakemberekre vonatkozó további előírások: KD-ban rögzítettek szerint. 23.
Irányadó jog: Kbt, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 24.FAKSZ: Dr.Turi Ákos (00416)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.06.03
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(A rendszer automatikusan tölti)

