ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000107622018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Harkány Zöld Belváros kivitel

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

14675/2018

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

7815

Ország:

Albrecht

albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

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

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Igen

Hivatalos név:

Harkányi Római Katolikus Plébánia

Postai cím:

EKR000107622018

Magyarország

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
24909776

Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

7815

Ország:

Magyarország

Ady Endre Utca 3

Egyéb cím adatok:

Ronta

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

plebaniaharkany@freemail.hu

László

Telefon:

+36 72479966

+36 72479966

Fax:

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

http://plebaniaharkany.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://plebaniaharkany.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
Igen

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Igen

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Harkány Város Önkormányzata

Ajánlatkérő neve:

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el:

Nem

A közbeszerzési dokumentum a következő URL címen érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107622018/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Hivatalos név:

Harkány Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_98217353

Postai cím:
Város:

Harkány

NUTS-kód:

HU231

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Albrecht

albrecht.ferenc@harkany.hu

Ferenc

Telefon:

+36 72480100

Fax: Fax: +36 72480518

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

http://www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.harkany.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:
a fent említett címre:

EKR000107622018

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000107622018/reszletek
Igen

Nem

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Harkány Zöld Belváros kivitel
EKR000107622018

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.5) Becsült érték:

A fejlesztés során a teljes Zsigmondy sétány, a sétány Kossuth Lajos utcai oldalán
található park, illetve a kapcsolódó parkoló, a katolikus templom parkolója és járdái, a
teljes Őspark kerül revitalizálásra, felújításra, illetve a park területén található színpad
és kiegészítő épülete kerül energetikai korszerűsítésre és felújításra. A fejlesztéssel, az
összesen 46.615 m2 nagyságú terület meglévő funkcióinak minőségi javítására és új
funkciókkal való megtöltésére kerül sor.

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

A beszerzés részekből áll
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

A kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt, a részekre bontás az összetett munkafolymatok
organizációját ellehetetlenítheti, a kórház folyamatos és biztonságos működését, a korlátlan betegszállítást veszélyeztetheti.

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

Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukció

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

EKR000107622018

03451300-9

31321000-2

35120000-1

37535200-9

45212600-2

45233200-1

45233250-6

45233293-9

45310000-3

45332200-5

45350000-5

45430000-0

77314100-5

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

A teljesítés fő helyszíne:

Harkány város közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt keretein belül a sétány egészén felszíni térrendezés (sétány-és park kialakítása),alépítményi munkálatok,térburkolat
cserék várhatók,ill. új berendezési tárgyak(ülőpadok,hull.gyűjtők,ivókutak,kerékpártárolók,virágládák,és a három korcsoport és
a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő játékelemek) kerülnek kihelyezésre a területre.A fentiek mellett új árusító pavilonok és
1db elektromos autótöltő kerül kihelyezésre,és a sétány K-i bejáratánál egy új szökőkút kerül kialakításra. A területen új öntöző
rendszer, új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre. Felszíni térrendezés:-A sétány kialakítása: A meglévő parkolót fásítani és
burkolni kell. – 2.408 m2. -Teljes zöldfelület 32.100 m2, melyből mulcs borítást 2.000 m2 kap. A teljes zöldfelületből 25.610 m2
az ősparkban található. -Összes térburkolat:12590 m2. Ebből vízáteresztő stabilizált kavicsburkolat az ősparkban:2040 m2, a
megmaradó 10550 m2 beton térkő a gyalogos, vegyes, illetve gépkocsival járható felületeken kialakítandó.Berendezési tárgyak;
Színpad és öltöző épület felújítása: 1 db; Árusító pavilonok:8 db;Vízjáték (Szökőkút):1 db;Ivópavilon:1 db;Játszótér;Pergola:3 db;
Támfal építés:1 db;Külső közmű:Vízellátás; Szennyvíz elvezetés;Csapadékvíz elvezetés;Erősáram; Gyengeáram,Öntözőrendszer:A
terület vízellátó hálózatát egy újonnan telepített ciszterna rendszerről működő ciszternaszivattyú látja el vízzel.-Vezetékrendszer
kiépítése:2.160 folyóméter.-Vízkijuttató rendszer kiépítése: 2.000 folyóméter.-Hidraulikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db.Elektronikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db. További feladat: -a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni -a
munkaterület szükséges őrzése;- ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges
mérhető kiépítések elkészítése;a kivitelezés alatt felmerülő közüzemi díj viselése.-a megvalósításához szükséges valamennyi
építési és szerelési munka elvégzése, -üzempróbák lefolytatása;- igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása,;-az elkészült
létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, -minden olyan dok. elkészítése,mely a
létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, -az átadás-átvételi eljárás során a beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, -átadási és megvalósulási terv elkészítése,a
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használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dok., továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és
átadása a AKnak ,-a képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, ill. a jogszabályoknak megfelelő
ártalmatlanítása,újrahasznosítása;- a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása; -a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek ellátása, -a épület hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása AKnek ;-rendelkezésre állás a
használatba vételi eljárás során; -Nyertes AT feladata minden olyan dok. elkészítése, engedély beszerzése és átadása AKnek, és
díjak befizetése,mely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez,
biztonságos működtetéséhez szükséges. A Harkányi Gyógyfürdőkórház területe,a gyalogos és a mentőbejárat a Zsigmondy
sétányon keresztül közelíthető meg,ezáltal a gyógykórház folyamatos és biztonságos működését, a korlátlan betegszállítást
befolyásolja, veszélyeztetheti ezért a tárgyi projekt megvalósítása kapcsán végzendő munkák egyes munkafázisait a nyertes AT
köteles erre figyelemmel szervezni. Engedélyek: A projekt fejlesztési elemei közül az Ivópavilon,az árusító pavilonok és a
közlekedési utak megvalósítása engedélyköteles tevékenység. Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)
bek szerint.Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. A jótállás vállalt időtartama (
hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.12 hónap; max.
60 hónap)

10

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók
5
alkalmazásnak megajánlott átlagos
mértéke a kivitelezés időtartama alatt (
fő) (min. 1 fő - 3 fő)

Az M.2.1./ alpontban előírt alk köv
15
igazolására bemutatott szakembernek az
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az
ott meghatározottakon túli többlet
tapasztalata egész hónapban (min. 0,
max. 36 hónap

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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:

8

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

EKR000107622018

Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

Opciók leírása:

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

Igen

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

II.2.13) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2.1. alpontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell a 3. ért. résszempontra tett
megajánlás alátámasztására.A D.339/2015/2017 és a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján. Ha AT
fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét
eredményezi.

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. A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 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 a gazdasági 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján 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 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
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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.
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:
Az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a
Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt.
114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott AT (közös ajánlattétel esetén
bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő csatolja: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm
. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző
három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. [Kbt. 65. § (1) a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése
szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T.
Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire. Az Ajánlattevő az
előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban,
ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt.
65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. §
(4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezései alklamazandóak
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő alkalmatlanná minősíti az Ajánlattevőt, (vagy közös ajánlattevőket), ha: P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a
vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 400.000.000,- HUF (négyszázmillió forint) összeget. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a
P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán az
Ajánlatkérő az építési kivitelezési munkákat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
ATk által az ajánlatban benyújtandó igazolások: ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek szerinti nyilatkozat
benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire. A nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem
alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDt nyújt be, az AK azt
elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Kizárólag AK
által a Kbt. 69. § (4) bek, ill. adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek alapján felhívott, AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében
benyújtandó igazolások: AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
csatolja: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás –
átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/
2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia
kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a
teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki
átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi
eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés
arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f)
arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt
nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b
) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot
alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik,
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akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási
módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2)bek rendelkezései alkalmazandó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
AK alkalmatlannak minősíti ATt(vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):M.1./ olyan
szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával,mely beruházást az AF feladásától visszafelé számított 5
éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az
alábbiak szerint: M.1.1./ legalább 1 db min. 2.000 m2 térburkolási munkára vonatkozó referenciával. M.1.2./ legalább 1 db min. 700
m2 park és/vagy zöldfelület kialakítási munkára vonatkozó referenciával. A közbeszerzés tárgyán AK térburkolási kivitelezési
munkákat és/ vagy park és/vagy zöldfelület kialakítási munkákat érti. AK jelen eljárás során park és zöldfelület alatt az alábbi
fogalmakat érti: park: Nagyobb díszkert városokban, amelyben facsoportok, bokrok, virágos és pázsitos részek váltakoznak, és amelyet
néha szobrok, szökőkutak is díszítenek. zöldfelület: A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek
összessége a zöldfelület. Az M.1.1./ - M.1.2./pontban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és AK elfogad
szerződésszerű részteljesítést is. M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: M.2.1/ 1 fő, aki
építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ 1 fő, aki építménygépészeti szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.
) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 3. E)
pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3/ 1 fő, aki építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában
meghatározott végzettséggel, valamint az 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos
átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy szakember több pozícióba jelölhető. A szakemberek
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. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. 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/-M.2./
pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő Nem
vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér a Ptk. 6:186.§ (1) bek szerint. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazására vonatkozó rendelkezés: Az 1 főre irányuló
vállalás mértéke 1 főnek a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) szerinti napi 8
órás foglalkoztatási mértékének felel meg, mely mérték teljesíthető több fővel rövidebb időszakban és rövidebb napi foglalkoztatási
időtartamban is. A hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának megajánlott átlagos mértékére vonatkozó megajánlásukat erre
figyelemmel kérjük megadni. A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában tett vállalásának megfelelő átlaglétszámú, - a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1) pontjában meghatározott –- hátrányos
helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatása. Az Ajánlattevő a szerződés hatályba lépésekor, valamint a teljesítés során köteles előzetesen
bejelenteni és igazolni, - a hátrányos helyzetű munkavállaló(k) bevonását. A nyertes Ajánlattevő által a „hátrányos helyzetű
munkavállalók alkalmazásnak megajánlott átlagos mértéke” megajánlást az Ajánlatkérő/Megrendelő a műszaki átadás átvételi eljárás
lezárásának időpontjában ellenőrzi az Ajánlattevői bejelentések és igazolások alapján. A hátrányos helyzetű munkavállalók
átlaglétszámának megállapítása a ténylegesen foglalkoztatott hátrányos helyzetű munkavállalók összesített napi foglalkoztatási
óraszáma alapján történik. Amennyiben a kivitelezés időtartama alatt a hátrányos helyzetű munkavállalók tényleges alkalmazásnak
összesített óraszáma negatív irányban tér el (kevesebb) az ajánlattétel során megajánlott érték alapján számított összesített óraszám
mértékhez képest, a nyertes Ajánlattevő köteles a különbözeti óraszámra vonatkozó bruttó minimálbérnek megfelelő összeg kötbér
címén történő megfizetésére az Ajánlatkérő részére. A kötbér maximuma az ajánlattevő vállalásában meghatározott átlaglétszám
alapján a teljes kivitelezés időtartamára figyelemmel számított bruttó minimálbér összege. 1. Késedelmi kötbér: mértéke: 1,00 %/
naptári nap; maximális mértéke: A teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. 2. Meghiúsulási kötbér: Mértéke 15,00 %. 3. Teljes körű
jótállás:Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min.12 hónap. Szavatossági igények a Ptk. szerint. 4. Jótállási biztosíték a
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes
szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (8) bekezdés alapján 100 millió (egyszázmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja,
elszámolása végszámlában történik. Fő finanszírozási és fizetési feltételek 1. A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.2-15-BA1-201600004 azonosító számú projekt keretében keretén belül az Európai Unió forrásaiból, hazai központi költségvetési előirányzatból
valósul meg. A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke 100,000000 %, amely a projekt keretében elszámolható
költségekre vonatkozik. 2. Az ajánlatkérő a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése
szerint jár el. Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést
követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés
b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében,
átutalással, forintban (HUF) fizeti meg Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az
esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 322/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32 /B. § rendelkezéseire. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdéseiben meghatározottak. Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik,
figyelemmel az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályaira is. (2007. évi CXXVII. törvény) Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). 3. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét,
amennyiben kizárólag a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét meghaladó érvényes ajánlatok érkeznek, az ajánlatkérő a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 4. Az Ajánlatkérő rögzíti, a számlák kifizetése az
„Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros” projekt keretében a „Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új
funkciókkal való bővítése”tárgyú, TOP-2.1.2-15 támogatási konstrukcióra irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti
kedvezményezetti utófinanszírozás szabályai alapján történik. Ajánlatkérő 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-50%-75% és 100%-át százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Ajánlatkérő felhívja a T.
Gazdasági szereplők figyelmét: -A projekt fejlesztési elemei közül a templom körüli járda, parkoló megvalósítását a Harkányi Római
Katolikus Plébánia finanszírozza, max. nettó 8.067.500,- Ft összeg erejéig. Kizárólag ezen projektelemre vonatkozó számlát /számlákat
a Megrendelő és Műszaki ellenőr részéről történő elfogadása, jóváhagyása után, az aláírt teljesítés igazolást követően a Harkányi
Római Katolikus Plébánia részére kell megküldeni. Amennyiben a fenti munkarész tekintetében a nyertes Ajánlattevő által megajánlott
ellenszolgáltatás meghaladja a nettó 8.067.500,- Ft összeget, azonban a teljes ellenszolgáltatás a közös ajánlatkérők rendelkezésre álló
teljes fedezet összegét nem haladja meg, a különbözet pályázaton belüli átcsoportosítás útján kerül biztosításra. Amennyiben az adott
részszámla alapját képező műszaki tartalom tartalmaz engedélyköteles és engedélyhez nem kötött projektelemet is, az adott
részszámlát a nyertes Ajánlattevő az eltérő ÁFA fizetésre tekintettel köteles megbontani két részre a teljesítésnek megfelelően és adott
részszámlát alszámmal ellátva kell benyújtani. (pl. 2./1. és 2.2/rész-számla) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a karakterkorlátozás miatt a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (
projekttársaságot).

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Nem

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Kiegészítő információk
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

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

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a Nem
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül Nem
ítélje oda.
IV.1.5) 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 vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.09.05.

10:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) 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.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
Hely:

2018.09.05.

óra/perc

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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12:00

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:
A fizetés elektronikus úton történik:

Igen
Igen
Igen

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha Igen
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Kbt. 53 § (6) és 135§ (12) bek alapján többlettámogatásra irányuló igény tárgyú változásbejelentés elfogadása. Részletesen
KDban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

A konzultáció időpontja:
és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt ( Igen
azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

Igen

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
Nem releváns
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
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megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-
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VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. arányosítás, (legkedvezőtlenebb szint 12, legkedvezőbb 60
hónap 2.pontozás, 3.arányosítás (ért. felső határa 36 hónap) a KD szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1) AK a Kbt.57 §(1) szerint KDt készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. AK a KD az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi
hozzáférhetővé. 2) Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56 §(1)-(5) és (7) bek, a Kbt.114. § (6) bek. és KD szerint. 3) Helyszíni bejárás:
AK tart. Címe: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. Időpontja: 2018. 08.22.napja, 10:00 óra. Találkozási pont:gyógykórház
bejárata 4) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 5) Az ajánlatnak Acrobat
Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül
olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják. 6)Ha több
AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD szerint. 7) AT az EKR-ben elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§ (2);c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja s
szerinti, d)vált. bej. elj.,enyilatkozatot. 8)-9) ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania: -Kbt. 65.§ (7), 66.§(6),
114§(2)bek alapján 67.§(1), 67§(3) és (4),65.§(7),134.§(5) szerinti nyilatkozatokat, (Kbt.66. § (6) és 65. § (7) bek esetében
nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7)-(9) szerint -nyilatkozat a felelősségbiztosítás tárgyában a 322/2015.(X.30.)Korm.rend.
26.§ alapján, nyilatkozat szakemberekre. 10) Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,meghatalmazott esetén
meghatalmazás.Foly.-an lévő vált.bejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is. 11) Formai kötöttség a
Kbt.47 § (2) bek és az EKR rendelet 10. § rendelkezései szerint. 12)Érvénytelen az ajánlat,ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az
árazott költségvetést. 13)AK a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. 14) Az alkalmassági
feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg: III.1.2) P.1/ és III.1.3) M.1/ - M.2/ pont. 15) Informálódás a Kbt. 73. § (5)
bekezdése alapján 19) Nyertes AT köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő
építési-szerelési felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni,min 200.000.000.-HUF/
év és min 50.000.000,.HUF/kár összegre. 20)Üzleti titok a Kbt. 44. §-a alapján. Üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 21)Jelen AFban és KDban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő. 22) AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 25) AK jelen eljárás keretében megkötendő
vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos
és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a
projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 26.)Kizárólag a nyertes AT feladata a szerződéskötés
időpontjáig az alábbi dok. elkészítése: Indikatív kivitelezési pénzügyi ütemterv, indikatív organizációs terv. 28)Irányadó jog:
AF-ben és KD-ben nem szabályozott kérdésben a Kbt;424/2017.(XII19).KR. 29)FAKSZ:dr.Turi Ákos.00416 30) A
karakterkorlátozás miatt a felhívás teljes szövegtartalma a KD-ban kerül közzétételre.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018.08.16.
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(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Feladott

2018.08.13

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Feladó felhasználó

Megtekintés

Turi Ákos

Feladott verzió
Közzétett verzió

